Hierbij de beantwoording van vragen van commissielid Overkleeft.

- Zal de 'aanvullende Utrechtse lijst' en de aanpak van de soorten die daarop staan deel uitmaken van
het programma dat wij in december zullen behandelen?

Inderdaad zal ‘de aanvullende Utrechtse lijst’ deel uitmaken van het te behandelen
programma in december. Het kan ook zo zijn dat uit de gesprekken met de stakeholders nog
soorten komen die op de Utrechtse lijst komen te staan. In ieder geval worden de Aziatische
duizendknopen er op gezet. Anderzijds is het mogelijk dat de commissie RGW zelf met een voorstel
voor toevoeging van Utrechtse exoten komt. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen op de
aanvullende Utrechtse lijst uitsluitend de (drie)relevante duizendknoop-soorten staan.
- In paragraaf 6 ('Financiering') staat dat de in de aangenomen motie gevraagde (voor)financiering van
€.300.000 is bedoeld voor "de periode voorafgaand aan de vaststelling van het programma". Dit is niet
de strekking van de motie. Die vraagt namelijk om alvast financiële ruimte te zoeken voor de
maatregelen die in het programma worden voorgesteld, zodat niet op de behandeling van Kadernota
2019 hoeft te worden gewacht met het nemen van concrete maatregelen. Kom ik bij mijn vraag:
kunnen we, zoals de motie vraagt, meteen aan de slag op het moment dat het programma is
aangenomen, op basis van de in de motie geregelde (voor)financiering?
Ja, en zelfs eerder. Het bedrag is voorgeschoten in het AVP en vanaf heden beschikbaar voor
invasieve soorten die per direct moeten worden uitgeroeid (art 17 Unieverordening) en na vaststelling
van het programma voor de maatregelen uit het programma. Er hoeft dus niet eerst op de Kadernota
2019 te worden gewacht.
- Op pagina 4 staat: 'We stemmen onze aanpak af met andere provincies en leren van elkaars
ervaringen.' Geldt dit ook voor de aanpak van de 'aanvullende Utrechtse lijst'?
Als we overleg plegen met andere provincies zullen we zeker naar hun ervaringen vragen m.b.t dit
punt. Het is echter de vraag of er andere provincies zijn met een autonome lijst. Deze aanvullende lijst
is de invulling van een wens uit PS met het oog op de duizendknoop-problematiek. Daarnaast zal
deze aanvullende autonome lijst per provincie sterk kunnen verschillen, omdat de problematiek niet in
iedere provincie dezelfde is.

