
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 5-9-2016 

AAN Provinciale Staten (leden commissie RGW) 

VAN Gedeputeerde Bart Krol 

DOORKIESNUMMER 030-2583757 

ONDERWERP Toezeggingen Natuur Koersdocument Wet natuurbescherming  

 

 

Geachte Statenleden, 

 

Hierbij informeer ik u over de toezeggingen die nog open staan op de termijnagenda commissie RGW d.d. 7 

augustus 2016. 

 

Mag ik u allereerst verwijzen naar agendapunt 4.9. Hier heb ik een groot aantal nog openstaande vragen op de 

termijnagenda al beantwoord, zoals: 

 

1. De uitkering schadevergoeding, het overzicht is bijgevoegd en de hyperlink verwijst daarnaar (het jaarverslag 

BIJ12, unit faunafonds). In het overzicht staat de schade-uitkering per provincie en per diersoort.  

 

2. Het voornemen van het laten vervallen van de aanhaakplicht is daar ook beantwoord. Aanvullend kan ik 

hierover nog zeggen dat de inzet van het Rijk is, om via de AMvB Wet natuurbescherming de artikelen van het 

verplicht aanhaken in de Wnb op 1 januari 2017 niet in werking te laten treden. Consequentie is dat naar 

verwachting zeker 85% van de vergunningsaanvraag direct naar de provincie komen en waarschijnlijk een gering 

deel via het omgevingsloket als onderdeel van de WABO-omgevingsverguningen via de gemeenten zal 

binnenkomen. De aanvrager van een project of handeling mag dit zelf bepalen.  

 

3. Tenslotte kan ik u meedelen dat vanaf 3 augustus jl. de unilijst met invasieve exoten bekend is gemaakt. Zie 

bijlage of kijk voor meer informatie op https://www.nvwa.nl/onderwerpen/ongewenste-uitheemse-

planten/dossier/invasieve-exoten/eu-verordening-1143-2014/unielijst. Hiermee is de PM toezegging ook ingelost.  

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart Krol 

  

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/ongewenste-uitheemse-planten/dossier/invasieve-exoten/eu-verordening-1143-2014/unielijst
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/ongewenste-uitheemse-planten/dossier/invasieve-exoten/eu-verordening-1143-2014/unielijst
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Invasieve planten en dieren op de Unielijst van de Eu Exoten verordening 1143/2014.   

Terrestische planten 

 Kudzu (pdf, 132 kB) (Pueraria montana var. lobata) 

 Moeraslantaarn (pdf, 141 kB) (Lysichiton americanus) 

 Parthenium hysterophorus (pdf, 557 kB) 

 Persicaria perfoliata (pdf, 239 kB) 

 Perzische berenklauw (pdf, 206 kB) (Heracleum persicum) 

 Sosnowsky’s berenklauw (pdf, 428 kB) (Heracleum sosnowskyi) 

 Struikaster (pdf, 136 kB) (Baccharis halimifolia) 

 

Waterplanten 

 Grote waternavel (pdf, 356 kB) (Hydrocotyle ranunculoides) 

 Kleine waterteunisbloem (pdf, 273 kB) (Ludwigia peploides) 

 Parelvederkruid (pdf, 271 kB) Myriophyllum aquaticum) 

 Verspreidbladige waterpest (pdf, 251 kB) (Lagarosiphon major) 

 Waterhyacint (pdf, 213 kB) (Eichhornia crassipes) 

 Waterteunisbloem (pdf, 284 kB) (Ludwigia grandiflora) 

 Waterwaaier (pdf, 260 kB) (Cabomba caroliniana) 

 

Zoogdieren 

 Amerikaanse voseekhoorn (pdf, 266 kB) (Sciurus niger) 

 Beverrat (pdf, 320 kB) (Myocastor coypus) 

 Grijze eekhoorn (pdf, 241 kB) (Sciurus carolinensis) 

 Indische mangoeste (Herpestes javanicus) (pdf, 258 kB) 

 Muntjak (pdf, 233 kB) (Muntiacus reevesi) 

 Pallas’ eekhoorn (pdf, 239 kB) (Callosciurus erythraeus) 

 Rode neusbeer (pdf, 258 kB)(Nasua nasua) 

 Siberische grondeekhoorn (pdf, 328 kB)(Tamias sibiricus) 

 Wasbeer (pdf, 323 kB) (Procyon lotor) 

 

 Vogels 

 Heilige ibis (pdf, 251 kB) (Threskiornis aethiopicus) 

 Huiskraai (pdf, 210 kB) (Corvus splendens) 

 Rosse stekelstaart (pdf, 261 kB) (Oxyura jamaicensis) 

 

 Reptielen/amfibieën 

 Amerikaanse brulkikker (pdf, 168 kB) (Rana catesbeiana) 

 Trachemys scripta 

o Geelbuikschildpad (pdf, 237 kB) (Trachemys scripta scripta) 

o Geelwangschildpad (pdf, 282 kB) (Trachemys scripta troostii) 

o Roodwangschildpad (pdf, 294 kB) (Trachemys scripta elegans) 

 

 Invertebraten 

 Aziatische hoornaar (pdf, 250 kB) (Vespa velutina) 

 

 

 

https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210018
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210020
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210024
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210025
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210026
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210029
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210030
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210014
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210017
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210022
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210031
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210033
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210034
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210035
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210069
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210006
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210013
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210067
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210068
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210021
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210070
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210071
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210032
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210015
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210016
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210028
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210004
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210010
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210011
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210072
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210074
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Zoetwater invertebraten 

 Californische rivierkreeft (pdf, 162 kB)(Pacifastacus leniusculus) 

 Chinese wolhandkrab (pdf, 202 kB) (Eriocheir sinensis) 

 Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (pdf, 172 kB) (Orconectus virilis) 

 Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (pdf, 189 kB) (Orconectus limosus) 

 Marmerkreeft (pdf, 212 kB) (Procambarus fallax f. virginalis.) 

 Rode Amerikaanse rivierkreeft (pdf, 177 kB) (Procambarus clarkii) 

 

 Vissen 

 Amoergrondel (pdf, 234 kB) (Percottus glenii) 

 Blauwband (pdf, 329 kB) (Pseudorasbora parva) 

 

https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210009
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210036
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210012
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210073
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210019
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210027
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210005
https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2210007

