
MEMORANDUM

DATUM

AAN Commissie Ruimte, groen en water 

VAN Gedeputeerde Mirjam Maasdam

ONDERWERP Aan de slag met invasieve exoten. 

De provincie is door de bekendmaking van de aanwijzing in de Regeling natuurbescherming op 7 maart jl., met 
terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018, verantwoordelijk geworden voor de bestrijding van een aantal 
invasieve uitheemse dier- en plantensoorten. De minister heeft hiermee de mogelijkheid benut van artikel 3.38, 
tweede lid van de Wet natuurbescherming en artikel 3.32 van het Besluit natuurbescherming om bij ministeriële 
regeling de soorten aan te wijzen waarmee de provincies worden belast. De provincies moeten nu uitvoering 
gaan geven aan uitroeiings- en beheersmaatregelen voor zover deze exoten de biodiversiteit bedreigen. 
Vooruitlopend hierop  hebben de provincies voor de uitvoering van deze nieuwe taak in het IPO bestuurlijk 
ingestemd met het masterplan uitroeiing en beheersing invasieve exoten. Het is een plan op hoofdlijnen dat 
inzicht geeft in de te nemen maatregelen voor de 37 invasieve exoten die in 2016 al zijn bekend geworden. In 
antwoord op uw artikel 47-vragen d.d. 4 juli 2017 hebben Gedeputeerde Staten de mate van waarnemen van 
deze soorten in onze provincie al geduid. In 2017 is een tweede tranche van 12 soorten aangewezen die nog 
door de minister in een ministeriële regeling moet worden verwerkt. Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar 
van 2019. 

Het masterplan geeft drie strategieën voor de aanpak van invasieve exoten: 
1. Een strategie voor soorten die nog niet in ons land gevestigd zijn (artikel 17 EU exotenverordening soorten). 
Provincies nemen direct maatregelen om tot snelle uitroeiing in een vroeg stadium te komen.
2. Een strategie voor soorten die aanwezig zijn maar beperkt verspreid. Provincies maken afspraken met 
stakeholders over het te bereiken einddoel, i.e. uitroeiing.  
3. Een strategie voor al gevestigde en wijdverspreide soorten. Provincies bepalen eerst het ambitieniveau om tot 
een keuze van beheersmaatregelen te komen (art 19 EU exotenverordening soorten: beheersmaatregelen). 

Vooruitlopend op de aanpak voor invasieve exoten is al eerder uitvoering gegeven aan motie 124 “Aan de slag 
met invasieve flora soorten” onder andere gericht op de Japanse duizendknoop. Voor deze soort en anderen, die 
niet door de EU zijn aangewezen (niet in de eerste en de tweede tranche) zou een vierde strategie kunnen 
worden opgesteld met een eigen aanvullende lijst van provinciale prioritaire soorten. Hieraan zijn financiële 
consequenties verbonden die ik in de overwegingen zal betrekken bij de mogelijke keus voor een vierde 
autonome strategie. 

Hoe nu verder? Met de stakeholders ga ik nu aan de slag om de hiervoor genoemde strategieën voor de 37 
soorten uit te werken. Dat leidt tot een door Gedeputeerde Staten vast te stellen Programma invasieve 
exotenbestrijding Utrecht. Onderdeel van het Programma is een raming van de ten lasten van provincie vallende 
deel van de kosten. De oplevering is daarom afgestemd op de planning van de Kadernota 2019. In de 
Realisatiestrategie natuurvisie 2018-2027 kan deze kostenindicatie nog niet worden gegeven. Vaststaat dat het 
Rijk niet bijdraagt aan deze kosten. Ten slotte nog iets over de niet gevestigde soorten. Bij deze soorten is snel 
ingrijpen belangrijk. Dat bewees laatst de komst van de Aziatische hoornaar in Zeeland, die de provincie per 
direct heeft moeten laten uitroeien. Voor de directe bestrijding van deze nog niet gevestigde invasieve soorten, 
mocht dit zich voordoen in de periode tot het vaststellen van het programma, tref ik zo nodig een tijdelijke 
voorziening om deze direct uit te laten roeien. 
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