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Onderwerp Statenbrief: Programma Invasieve Exoten provincie Utrecht (2019-2020). 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Volgens uw opdracht uit de door u op 9 juli 2018 vastgestelde Programmabegroting 2019 bieden wij u hierbij het 
Programma Invasieve Exoten provincie Utrecht (2019-2020) aan. Invasieve exoten zijn dieren, planten en micro-
organismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen (zoals Nederland) en die door 
vestiging en verspreiding schade kunnen veroorzaken. Ze kunnen inheemse soorten wegconcurreren, opeten, 
infecteren of zich ermee vermengen en ecosystemen veranderen. Daarmee vormen ze een grote bedreiging voor 
de Europese biodiversiteit. In dit programma hebben wij onze nieuwe wettelijke taak, de uitroeiing en het beheer 
van invasieve exoten en het zo nodig nemen van herstelmaatregelen samen met de stakeholders verder 
uitgewerkt qua aansturing en qua benodigde financiële middelen. Met dit programma willen wij de invasieve 
exoten aanpakken. Daarmee de verslechtering van de Utrechtse biodiversiteit voorkomen en een stijgende lijn in 
gang zetten en/of vasthouden. 
 
Aanleiding 
Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 1-1-2017 is de provincie verantwoordelijk 
geworden voor behoud en herstel van de biodiversiteit. De Wnb legt de nieuwe taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden wettelijk vast (artikelen 1.10 en 1.12). Centraal staat het behouden en versterken van de 
biodiversiteit. Provincies moeten hun natuurbeleid gaan inzetten voor het in stand houden en eventueel 
verbeteren van soortenpopulaties en hun habitats, biotopen en leefgebieden, voor zover die zijn opgenomen in 
internationale verdragen (Bonn en Bern), de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en de Nederlandse Rode Lijsten. 
Om die doelstelling te kunnen realiseren moeten de provincies hun deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
- voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) – in 2027 gereed hebben en moeten ze het nodige doen om de 
hiervoor genoemde soorten die binnen en buiten dit netwerk voorkomen duurzaam in stand te houden. De 
provincie moet het resultaat van alle inspanningen monitoren, waarna zo nodig bijsturing volgt.  
 
Aan bovenstaande taken, uitgewerkt in de op 17 december 2017 door ons vastgestelde Realisatiestrategie 
natuurvisie 2018-2027, is nu de nieuwe taak de bestrijding van invasieve exoten toegevoegd. Het is een 
verplichting die rechtstreeks volgt uit de Exotenverordening (EU) Nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en 



 

  

 

de Raad van 22 oktober 2014. Het Rijk heeft bij ministeriële aanwijzing in de Regeling natuurbescherming1 de 
provincies op 7 maart jl., met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018, verantwoordelijk gemaakt voor de 
uitroeiing en het beheer van 37 invasieve uitheemse dier- en plantensoorten en het zo nodig herstel van 
beschadigde leefgebieden. De aanwijzing van invasieve exoten op Europees niveau vindt gefaseerd plaats. De 
eerste tranche dateert van juli 2016 en de tweede tranche van juli 2017. Op dit moment is men bezig met het 
vaststellen van een derde tranche van 20 soorten, maar die wordt niet op korte termijn verwacht. De eerste 2 
tranches zijn meegenomen in dit programma en bevat totaal 49 soorten, die overigens niet allemaal in onze 
provincie voorkomen. 
 
In de Realisatiestrategie natuurvisie 2018-2027 is het opstellen van een plan van aanpak ter bestrijding van 
invasieve exoten aangekondigd, maar de benodigde middelen zijn toen niet meegenomen in de Kadernota 2019, 
van 9 juli 2018. In de Programmabegroting 2019 heeft u als beoogd meerjaren doel opgenomen de start van het 
Programma Invasieve exoten in 2019. Er staat: “Vanuit onze nieuwe rol uit de Wnb coördineren wij de aanpak 
van invasieve exotische dier- en plantsoorten. Op basis van in 2018 gevoerde overleggen met stakeholders over 
invasieve exoten, voeren we in 2019 uitroeiings- en beheersmaatregelen uit, voor zover die noodzakelijk zijn voor 
behoud en/of herstel van biodiversiteit. Deze maatregelen financieren we vooralsnog voor uit het programma 
Agenda Vitaal Platteland. We maken de financiële consequenties in de Kadernota in 2019 inzichtelijk (betrokken 
zijn motie 124 d.d. 12-12-2016 en motie 52 d.d. 9-7-2018)”. 
Gekoppeld aan het voorliggende programma zijn de afhandeling van moties 124 “aan de slag met invasieve flora 
soorten”, door uw Staten aangenomen bij het vaststellen van de Natuurvisie/Beleidskader wet natuurbescherming 
d.d. 12 december 2016 en motie 52 “Invasieve soorten” d.d. 9 juli 2018 door u aangenomen bij de Kadernota 
2019-2022. In de laatstgenoemde motie heeft u ons college opgedragen een plan van aanpak op te stellen voor 
de bestrijding van invasieve exoten. Dit plan is onderdeel van het voorliggende programma. Tevens heeft u in de 
Programmabegroting 2019, d.d. 5 november 2018 besloten om de financiële consequenties van deze nieuwe 
wettelijke taak inzichtelijk te willen hebben en dat deze worden ingebracht in de Kadernota in 2019. Het 
programma bevat de nadere uitwerking en het kostenoverzicht op basis waarvan u bij de Kadernota 2020 medio 
juli 2019 een integrale afweging kunt maken.  
 
Hieronder volgt een samenvatting van het Programma Invasieve Exoten provincie Utrecht (2019-2020) (afgekort 
Pie).  
 
Invasieve exoten vormen een grote bedreiging voor de Europese biodiversiteit doordat ze inheemse soorten 
kunnen verdringen of zelfs doen uitsterven. Ecosystemen kunnen veranderen en ecosysteemdiensten (de directe 
en indirecte bijdragen van ecosystemen aan het menselijk welzijn) zoals bestuiving, watervoorziening en recreatie 
in de natuur kunnen worden aangetast. Een aantal invasieve exoten is ook schadelijk voor de gezondheid en/of 
veiligheid van mensen. Als een invasieve exoot in de natuur gevestigd is, zijn vaak aanzienlijke uitgaven nodig 
om de schade te herstellen en de invasieve exoot te verwijderen of om verdere verspreiding te voorkomen. Als 
een invasieve exoot zich heeft gevestigd kan deze zich op eigen kracht of door menselijk handelen verder door 
de provincie verspreiden.  
De provincies hebben de coördinatierol gekregen voor het treffen van maatregelen ter bestrijding van invasieve 
exoten. Ze zijn eindverantwoordelijk voor de bestrijding van invasieve exoten en als grondeigenaar tevens één 
van de stakeholders naast waterschappen, gemeenten, Rijk, etc. Dit eerste programma is daarom vooral een 
actieprogramma van de provincie zelf gericht op het organiseren en bundelen van krachten en middelen voor 
continuïteit en grip op de invasieve soorten die al wijdverspreid zijn. Dit als opmaat voor het programma in 2021.  
Daarnaast moet de provincie nu al zelf maatregelen uitvoeren voor de uitroeiing van nog niet gevestigde soorten 
en de soorten die zijn gevestigd maar nog niet wijdverspreid zijn en als daarvoor gekozen wordt ook voor het 
beheersen van autonoom benoemde wijdverspreide soorten. Tenslotte moet de provincie bij schade aan het 
ecosysteem ook de nodige herstelmaatregelen treffen. 
 
Voor de wijdverspreide invasieve soorten zal de focus het eerste jaar vooral liggen op het organiseren van de 
beheersing van deze soorten. Dit betekent het samenbrengen van partijen binnen het inmiddels opgerichte 
provinciale Platform Invasieve exoten en streven naar een gezamenlijke per soort afgesproken gecoördineerde 
aanpak waarbij iedere stakeholder bijdraagt, ook financieel, vanuit het haar toegedeelde belang. Daarbij is het 
provinciale belang biodiversiteit, dat vooral aanwezig is in de hiertoe aangewezen Natura 2000-gebieden, de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland en/of de leefgebieden van de 
aandachtsoorten in de Natuurvisie benoemde natuurparels, supplement Biodiversiteit (inclusief zwaar bedreigde 
rode lijst-soorten). Waterbeheerders bestrijden bijvoorbeeld een aantal watergebonden soorten uit hoofde van 
hun verantwoordelijkheid voor het hydrologisch en ecologisch functioneren van watersystemen. Deze 
verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Waterwet en Kaderrichtlijn. Weer andere zijn verantwoordelijk voor het 
nemen van maatregelen ter behartiging van bijvoorbeeld economische belangen, erfgoed, of wegenbeheer. 
Bij deze wijdverspreide invasieve soorten is het uitgangspunt dat de eigenaar van de grond in principe de 
beheersing doet, waarbij de provincie afhankelijk van de mate van het biodiversiteitsbelang aan de bestrijding kan 

                                                
1 Stcrt: Regeling natuurbescherming 

http://track.gksv.nl/track/click/30972326/zoek.officielebekendmakingen.nl?p=eyJzIjoiX2d6c0w5T25wQ2x3YlR1NmRlakZTRTFUUGZNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDk3MjMyNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3pvZWsub2ZmaWNpZWxlYmVrZW5kbWFraW5nZW4ubmxcXFwvc3RjcnQtMjAxOC0xMzY4Ny5odG1sXCIsXCJpZFwiOlwiNzljZjJkZTk4ZjJhNDkzNzk0YWQzNzI2NzY2ZTI3ZjlcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI3YTk3MGQxYWFkZmY4NmZmYzA1NzlmYjY1NWNkN2U0ZDY1ZDNhOWZjXCJdfSJ9


 

  

 

bijdragen. De beheersplannen zullen daarom het voorkomen en de locaties van de soorten moeten duiden en op 
basis daarvan kunnen de betrokken stakeholders een verdeelsleutel van de kosten van de maatregelen 
afspreken vanuit hun eigendommen en belangen en de continuïteit van de beheersing borgen.    
 

Naast de landelijk aangewezen soorten, mogen provincies ook soorten aanwijzen binnen hun grondgebied die de 
biodiversiteit bedreigen, mits op grond van een wetenschappelijke risicobeoordeling aangetoond is of wordt dat 
ze de biodiversiteit bedreigen en de wettelijke zorgplicht in acht wordt genomen. Op advies van het Platform 
Invasieve Exoten zijn (vooralsnog) als ‘Utrechtse soorten’ de Aziatische Duizendknopen, Gestreepte 
Amerikaanse rivierkreeft en de Watercrassula (een invasieve waterplant) aan de ‘Utrechtse lijst’ toegevoegd. Als 
onderdeel van het Plan van Aanpak zullen wij met een voorstel komen om deze soorten in een provinciale 
verordening op te nemen om zo de vrijblijvendheid voor het nemen van maatregelen (dweilen met de kraan open) 
weg te nemen. Deze soorten zullen dan op vergelijkbare wijze worden beheerd als de Unielijst soorten. Van een 
aantal soorten is nog onduidelijk of ze op de Utrechtse lijst thuishoren. De komende 2 jaar zal nader onderzoek 
door het platform dat moeten uitwijzen. Het pallet van soorten, maatregelen en actoren is samengebracht in 
onderstaand schema.  
 
Tabel 1. Actoren (actiehouders) per categorie van de aan te pakken invasieve soorten. Afkomstig uit hoofdstuk 2 en 6 van 
het Pie. De verantwoordelijke actoren worden in de laatste kolom genoemd; de juridische status, de geprioriteerde soorten en 
het type maatregelen per categorie staan in de kolommen 2 t/m 4.   

 
Categorie Status Geprioriteerde soort 

stakeholders 
(aanpakken) 

Type maatregel Actor (verantwoordelijk voor de 
aanpak) vanuit eigendom en 
belang 

Nog niet  
gevestigd 
in 
Nederland 

Unielijst/ Art. 17 
exotenverordening 

Aziatische hoornaar Uitroeiing i.g.v.  
vestigingspoging 

Provincie 

Gevestigd 
maar niet 
wijd 
verspreid  

Unielijst/ Art. 19a 
exotenverordening 

Rosse stekelstaart (eend) 
Kleine waterteunisbloem 
Moeraslantaarn 
Verspreidbladige 
 waterpest 
 
 

Uitroeiing Provincie 

Wijd 
verspreid 
 

Unielijst/ Art. 19b 
exotenverordening 
 

Nijlgans 
Uitheemse rivierkreeften;  
Reuzenbereklauw; 
Reuzen- of Springbalsemien; 
Grote waternavel 
Ongelijkbladig vederkruid 
Waterwaaier of Cabomba. 
 

Beheersing  Terreinbeherende organisaties 
Particulieren 
Waterschappen 
Provincie 
Gemeenten 
Rijk 
ProRail 
Etc. 

Autonoom 
voorstel; 
soorten 
staan niet 
op de 
Unielijst 

Utrechtse lijst  
Art P.M. 
Verordening 
natuur en 
landschap  
 

Gestreepte Amerikaanse 
rivierkreeft 
Aziatische duizendknopen; 
Watercrassula 

Beheersing Terreinbeherende organisaties 
Particulieren 
Waterschappen 
Provincie 
Gemeenten 
Rijk 
ProRail 

Etc. 

 
Zoals gezegd heeft de eerste versie van het Programma nog het karakter van een plan van aanpak waarbij de 
provincie de actiehouder is. Er is nog veel informatie nodig om tot een gecoördineerde aanpak te komen die tot 
een succesvolle en efficiënte bestrijding leidt. Die informatie dient werkenderwijs te worden verzameld. Hieronder 
is de tabel uit hoofdstuk 4 van het programma weergegeven met de planning van activiteiten en maatregelen 
inclusief actoren. Hoofdstuk 6 van het programma beschrijft de organisatiestructuur waarin de verdeling van rollen 
en taken van de betrokken partijen is opgenomen en een basis wordt gelegd voor de samenwerking van die 
partijen. Tevens biedt deze structuur mogelijkheden voor kennisuitwisseling. Deze organisatie is blijvend en de 
provincie vervult al haar coördinerende rol. De bestrijding van invasieve exoten vraagt om structurele en niet 
aflatende inspanningen van een ieder, anders bestaat het risico dat genomen maatregelen voor niets zijn 
geweest. Dat vraagt om een robuuste organisatiestructuur en bestuurlijk commitment van alle betrokken partijen. 
Het programma bevat ook – naast de gebruikelijke onderdelen (communicatie, financiën en planning) – de nodige 
inhoudelijke informatie per invasieve exoot (bijlage 4). Over 2 jaar zal meer bekend zijn over de aanpak daarvan, 
waardoor het tweede programma concreter wordt en de (gedeelde) kosten exacter kunnen worden bepaald.  De 
mate waarin is mede afhankelijk van de gekozen variant.  
 
 
 
 



 

  

 

 
Tabel 2. Voorlopige planning van de benodigde activiteiten uit hoofdstuk 4 van het PIE. Deze planning zal 
nog nader met de stakeholders worden afgestemd en kan als zodanig nog gaan schuiven. In de laatste kolom is 
weergegeven met welke actoren de provincie deze activiteiten gaat uitvoeren.  

 
PLANNING    

 

DE ACTIVITEITEN     
Wat 

AANPAK 
Hoe en met wie  
 
(PU = Provincie Utrecht) 

1 Maart 
2019 

Overzicht maken met maatregelen per soort en 
welke partijen daarvoor verantwoordelijk zijn.  

Voorstel afstemmen in eerste bijeenkomst platform 
in 2019. 

2 Mei 2019  1e rapportage aan LNV over de voortgang in de 
aanpak.  

Inventarisatie ‘wie doet wat’ dmv enquête onder 
stakeholders. 
Stakeholders leveren input. GS rapporteert. 
Deadline: 1 juni 2019 (wettelijk vastgesteld). 

3 Mei 2019 Informatie verzamelen voor preciezere schatting 
kostenraming. Ook nodig voor rapportage. 

Idem 

4 Juli 2019 Organisatiestructuur H6 verder uitbouwen, 
werkgroepen bemensen en werkprotocollen 
opstellen 

PU met paar stakeholders maken voorstel dat 
wordt besproken in en daarna vastgesteld door 
Platform Invasieve Exoten.   

5 Juli 2019 Verordening Japanse duizendknoop opstellen en 
voorleggen aan PS 

Afstemmen met (partners) Landelijk protocol. 
Standaardprocedure volgen voor opstellen 
verordening. 

6 Juli 2019 Voor aangewezen soorten (indien en voor zover 
noodzakelijk): opstellen en verlenen van opdracht 
voor aangewezen soorten. 

Op basis van voorstellen van het Platform aan GS. 
Verlening conform provinciale standaardprocedure. 

7  Juli 2019 Opstellen communicatieplan voor voorlichting en 
betrekken burgers vanuit provincie in afstemming 
met werkgroep Voorlichting en 
Communicatie/Platform 

In samenwerking met afdeling communicatie 
provincie en platform 

8 Juli 2019 Subsidieregelingen opstellen en voorleggen aan 
PS. 

Conform standaardprocedure provincie en 
afstemmen met Platform. 

9 December 
2019 

Toolkit en andere ondersteunings-middelen voor 
voorlichting en betrekken burgers tbv andere 
organisaties 

Werkgroep Voorlichting en Communicatie doet 
voorstellen; platform stelt vast. 

10 Jan 2020 Ontwikkelen van een  monitoringsysteem  PU met stakeholders die mede-probleemeigenaar 
zijn.  

 
 

 
Tabel 3. Voorlopige planning van de benodigde maatregelen uit hoofdstuk 4 van het PIE. Deze planning zal 
nog nader met de stakeholders worden afgestemd en kan als zodanig nog gaan schuiven. In de voorlaatste 
kolom is weergegeven met welke actoren de provincie deze maatregelen gaat uitvoeren. 
 

PLANNING 
 

DE MAATREGELEN ACTOREN en TOELICHTING 
 
(PU = Provincie Utrecht) 

Par. 
PIE 

1 Januari 2019 Nagaan of vastgelegde werkwijze voor nog 
niet in Ned.  gevestigde soorten (art. 17) 
voldoet n.a.v. recente bestrijdingsacties. 
Eventueel aanvullen. 

PU en NVWA 2.2 

2 Doorlopend Voortzetten bestrijding Nijlgans en Rosse 
stekelstaart via opdracht Wnb 

FBE Utrecht (trekker) 2.3 

3 1e kwartaal 
2019 

Nagaan of huidige bestrijding van Nijlgans en 
Rosse stekelstaart via opdracht (aan FBE) 
voldoet; zo nodig  opdracht en/of werkwijze 
aanpassen.  

PU en FBE Utrecht  2.3 

4 Groeiseizoen 
2019 

Bestrijding van nog niet gevestigde en beperkt 
verspreide invasieve soorten op de Unielijst 
(doel uitroeiing). Thans: Aziatische hoornaar 
en 3 soorten waterplanten. 

PU; voor niet-gevestigde soorten in 
overleg met NVWA; voor waterplanten in 
samenwerking met waterschappen. 

2.4 

5  Voorber. t/m 
1e kwartaal 
2019; 
uitvoering 
vanaf 2e 
kwartaal 2019; 
daarna 
doorlopend 

Beheersing van wijd verspreide invasieve 
soorten.  

Alle stakeholders. Betreft veel 
maatregelen (zie bijlage 4).  Begint met in 
kaart brengen per soort ‘wie doet nu al 
wat’ (tabel); tabel vervolgens in onderlinge 
afstemming uitbouwen naar ‘wie gaat wat 
doen in 2019/2020’. Daarna nieuwe 
maatregelen uitvoeren; lopende 
maatregelen continueren. 

2.5 



 

  

 

PLANNING 
 

DE MAATREGELEN ACTOREN en TOELICHTING 
 
(PU = Provincie Utrecht) 

Par. 
PIE 

6  Voorbereiding 
t/m 3e kwartaal 
2019; 
uitvoering 
groeiseizoen 
2020 

Gebiedsgerichte aanpak: a. eerst uitzoeken 
voor welke soorten zinvol; b. pilot uitwerken 
voor 1 of 2 soorten. c.  uitvoeren pilot. 

PU in samenwerking met stakeholders die 
(mede) probleemeigenaar zijn. 

2.6 

7 Medio 2019 Landelijke protocol Aziatische duizendknopen Stichting Probos, Aequator en Geofoxx 
onder begeleiding van groep regionale 
overheden incl. PU  

2.7 

8  3e kwartaal 
2019 

Intentieverklaring of convenant gebruik 
landelijk protocol Aziatische duizendknopen. 

Infrastructuurbeheerders, provincies, 
gemeenten, waterschappen en 
terreinbeherende organisaties. 

2.7 

9 1e /2e kwartaal 
2019 

Beslisbomen Aziatische duizendknopen en 
Reuzenbereklauw: nagaan wat er al 
ontwikkeld is of in ontwikkeling is: eventueel 
samenvoegen/ gebruiksvriendelijker maken; 
vervolgens verspreiden. 
 

PU naar stakeholders 2.8 

10 Groeiseizoen 
2019 

Twee veldwerkexcursies: praktijkervaring 
opdoen in het veld: (Aziatische duizendknopen 
en Reuzenbereklauw) 

PU in samenwerking met bepaalde 
gemeenten 

2.9 

11 1e kwartaal 
2019 en 
doorlopend 

Websites waarop invasieve exoten van de 
Unielijst te koop worden aangeboden 
doorgeven aan NVWA.  

PU; stakeholders geven door aan PU om 
dubbele meldingen te voorkomen. 

2.10 

12 1e helft 2019 Nagaan of, en, zo ja, hoe winkelketens of 
tuincentra die soms nog steeds invasieve 
exoten van de Unielijst te koop aanbieden, 
benaderd zullen worden.  

PU en Platform Inv. exoten. N.B. 
afstemmen met NVWA en RVO. 

2.11 

13 1e helft 2019 Implementatie van maatregelen in eigen 
organisatie provincie (beheer en uitvoering) 

PU Afd. leefomgeving en Afd. mobiliteit. 
Bermbeheer wegen, ruimtelijke 
ontwikkeling, natuurontwikkeling en 
randvoorwaarden aan SNL 

2.11 

14 Doorlopend Ontwikkelingen volgen van de niet 
geprioriteerde, nog niet gevestigde soorten 
van de Unielijst. Bij dreigende vestiging soort 
prioriteren en maatregel 4 uitvoeren. 

PU (via bepaalde websites en met 
informatie van de stakeholders en van 
projectleiders van andere provincies, met 
name Gelderland) 

2.12 

15 Doorlopend; 
rapportage in 
juli 2019 

Ontwikkelingen volgen van vier niet-
geprioriteerde invasieve plantensoorten die 
niet op de Unielijst staan, d.w.z. waar ze 
precies voorkomen, wat de effecten zijn op de 
biodiversiteit en hoe ze (wanneer nodig) door 
het nemen van bepaalde maatregelen zijn te 
‘beheersen’. Betreft Ambrosia, Amerikaanse 
vogelkers, Hemelboom en Amerikaanse 
trosbosbes. 

PU (via bepaalde websites en met 
informatie van de stakeholders).  

2.13 

 
 

Essentie / samenvatting: 
De provincie stelt haar eerste Programma Invasieve Exoten provincie Utrecht 2019-2020 vast. Het programma 
heeft een looptijd van 2 jaar en bevat het plan van aanpak om, samen met betrokken overheden en private 
partijen (stakeholders), deze nieuwe taak verder vorm te geven binnen het nieuw opgerichte Platform Invasie 
Exoten en daarmee de biodiversiteit binnen de provincie Utrecht op peil te houden. Dit doen ze door het nemen 
van maatregelen voor uitroeiing, beheer en zo nodig herstel van leefgebied. Na twee jaren ervaring en een 
uitgewerkt plan van aanpak zal een nieuw programma worden vastgesteld. Het Rijk heeft in maart 2018 de 
verantwoordelijkheid voor de bestrijding van door Europa aangewezen invasieve exoten aan de provincies 
toegewezen. Naast deze zogenaamde Unielijst soorten, heeft de provincie op advies van het Platform besloten 
om (vooralsnog) de Aziatische Duizendknopen, de Watercrassula en de Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft op 
de “Utrechtse Lijst” te zetten. Natuur is een provinciale kerntaak die vanaf 1 januari 2017 is verankerd in de Wet 
natuurbescherming en uitgewerkt is in de provinciale Natuurvisie en de Realisatie-strategie natuurvisie 2018-
2027.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het in een gunstige staat van instandhouding brengen en houden (minimaal niet laten verslechteren) van 
inheemse beschermde plant- en diersoorten (de verplichte biodiversiteitsopgave Wet natuurbescherming) door 
deze niet te laten verdringen of uitsterven door invasieve exoten en daarmee het borgen van een gezond woon- 
en werkklimaat en juridisch houdbare besluiten voor economische ontwikkelingen (Utrecht Top-regio). 
 



 

  

 

Financiële consequenties 
Deze nieuwe wettelijke taak vloeit direct voort uit de afspraken in het Natuurpact van Rijk en provincies, in welk 
pact afspraken zijn gemaakt in aanvulling op het Bestuursakkoord natuur en juridisch zijn doorvertaald in de Wet 
natuurbescherming. Als onderdeel van het Natuurpact stelt het Rijk geen aanvullende middelen beschikbaar voor 
deze taak.  
Om het Pie te kunnen opstarten en te kunnen uitvoeren is een financiering nodig van ruim € 1,26 mln./jaar. De 
middelen voor de maatregelen van uitroeiing, beheer en herstel ten behoeve van het provinciale 
biodiversiteitsbelang (voorkomen van verdringing of uitsterven van inheemse soorten door invasieve exoten) 
komen beschikbaar via subsidies of opdrachten. Het laatste als de provincie zelf verplicht is en dus direct belang 
heeft bij de uitroeiing of het beheer. De financiering is nader toegelicht in het Pie. De tabel hieronder geeft een 
overzicht van de geraamde kosten verdeeld over de verschillende modules. Daarna volgen nog een drietal 
goedkopere varianten met elk hun voor- en tegens ten opzichte van de ideaal variant.  

     
Opgaven Programma Invasieve exoten 2019-2020 (Pie).  
Onderdeel van: Programma landelijk gebied, 2.2. Hoofddoel beschermen, 
verbeteren, bewaken en kwaliteit natuur en landschap, 2.2.3 vergunningen 
en populatiebeheer. 

Kosten/ jaar in € 

Module Totaal 

Module 1: Verplicht uitvoeren geen beleidsvrijheid (uitroeien)   

Artikel 17    Soorten (nog niet gevestigd, direct ingrijpen)  50.000  

Artikel 19a. Soorten (gevestigd, niet wijdverspreid) 185.000                   

Subtotaal  235.000 235.000 

   

Module 2: Verplicht uitvoeren wel beleidsvrijheid (beheersmaatregelen)    

Artikel 19b Soorten gevestigd en wijdverspreid   325.000  

Onderzoek naar beste aanpak bestrijding wijdverspreide soorten 100.000  

Subtotaal 425.000  660.000 

   

Module 3: Niet verplicht uitvoeren, de Utrechtse lijstsoorten 
(beheersmaatregelen)  

  

Aziatische duizendknopen 200.000  

Watercrassula 150.000  

Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft  PM  

Subtotaal 350.000 1.010.000 

   

 
 

  

Vaste Programmakosten    

Programmasturing en uitwerking plan van aanpak voor 1-10-2020 
Projectleider en ecoloog 

 
 

200.000 
 

Onvoorzien  50.000 

TOTAAL   1.260.000 

 
Zowel op landelijk niveau als op provinciaal niveau is nog niet exact te duiden wat de kosten zullen zijn. Dat is de 
reden waarom de looptijd van dit eerste programma maar 2 jaar bedraagt. Na die 2 jaar zal meer duidelijk zijn en 
kan het vervolgprogramma over een langere looptijd exacter worden begroot. De nu opgenomen bedragen zijn 
afgeleid uit nacalculaties en praktijkervaringen van andere partijen. Vervolgens zijn ze zover mogelijk 
omgerekend naar Utrechtse maatstaven en waar mogelijk van voorkomen van invasieve exoten in Utrecht in de 
Nationale databank Flora- en fauna (NDFF).  
 
Een drietal varianten op het Pie. 
In de aanloop naar het tweede Programma Invasieve exoten 2021-2025 kunnen keuzes worden gemaakt door 
onderdelen nu niet of minder intensief te gaan uitvoeren/beheren, of juist in plaats van de wettelijke verplichte 
soorten, meer nadruk te leggen op invasieve exoten waarvan het beheer niet wettelijk is verplicht. De keuze laat 
onverlet dat er sowieso over twee jaar een compleet programma moet liggen. Een keus voor een lage ambitie 
heeft als risico dat door het uitstel het probleem over twee jaar mogelijk groter is geworden en dus de kosten 
evenredig hoger.     
 

Optie A:  Minimaal verplichte variant 2019    2020 

Module 1 van Pie 235.000 235.000 

Vaste programmakosten 250.000 250.000  

Kosten  435.000  435.000 

 
Toelichting: Het Pie wordt alleen uitgevoerd voor de wettelijke taken zonder beleidsvrijheid. Het gaat om soorten 
die zich dreigen te vestigen in de provincie en voor de soorten die al gevestigd zijn, maar nog niet wijdverspreid. 



 

  

 

De rest van het Pie wordt in strijd met de wettelijke taken doorgeschoven naar 2021. Deze optie is ook strijdig met 
het beleidsuitgangspunt dat “Invasieve exoten die de Utrechtse aandachtsoorten verdringen worden bestreden”2 
Niet verplichte soorten pakt de provincie in deze variant zeker niet aan.   
 

Optie B:  Wettelijke verplichtingen adequaat ingevuld  2019    2020 

Module 1 van Pie 235.000 235.000 

Module 2 van Pie 425.000 425.000 

Vaste programmakosten 250.000 250.000  

Kosten  910.000 910.000 

 
Toelichting: Met deze optie kan worden volstaan om adequaat aan de wettelijke verplichtingen te kunnen 
voldoen. Inclusief optie A zal er actief worden gestart met het beheren van al wijdverspreid aanwezige invasieve 
exoten (bereklauw, balsemien, etc). Dit zal in samenwerking met de stakeholders gebeuren. Verder zal 
noodzakelijk onderzoek gedaan worden naar de beste aanpak om soorten te beheersen (bijvoorbeeld om te 
voorkomen dat Natura 2000 doelen niet zullen worden gehaald). Deze resultaten kunnen weer input voor 
beheersing zijn voor het tweede programma in 2021. Wel is deze optie strijdig met het beleidsuitgangspunt dat 
“Invasieve exoten die de Utrechtse aandachtsoorten verdringen worden bestreden” omdat niet Unielijst soorten 
(Utrechtse lijst) niet worden meegenomen.   
 

Optie C:  Utrechtse lijst, maar zonder ambitie Unielijst soorten 2019 2020 

Module 1 van Pie 235.000 235.000 

Module 2 van Pie (M2) 250.000 350.000 

Module 3 van Pie  250.000 350.000 

Vaste programmakosten 250.000  250.000  

Kosten  985.000 1.185.000 

 
Toelichting: Deze variant benadert de totaalraming van het Programma het dichtst. Belangrijkste verschil met de 
andere twee varianten is dat de Utrechtse lijst volledig is meegenomen. Om de kosten te drukken is er gesneden 
in de uitvoeringskosten van module 2 (2019 € 175.000,-) en het startbudget van de Utrechtse lijst (2019  
€ 100.000,--). Voor module 2 zal in deze optie het accent primair komen te liggen op het met de stakeholders 
opstellen van beheerspakketten per invasieve exoot en maken van afspraken over de uitvoering en onderlinge 
kostenverdelingen ten behoeve van het vervolgprogramma. De feitelijke uitvoering is passief (in tegenstelling tot 
optie B) en alleen waar nodig op kleine schaal zal worden bijgedragen aan beheer en onderzoek voor deze al 
wijdverspreide exotengroep. Deze optie is in principe niet strijdig met het hierboven genoemde 
beleidsuitgangspunt.   
 
De tijdelijke voorziening invasieve exoten. 
Om na onze vaststelling van het Pie direct te kunnen starten, of zelfs daarvoor ten behoeve van een 
uitroeiingsactie, hebben wij, zoals opgedragen in uw eerder aangehaalde motie 52 een tijdelijke voorziening 
getroffen van € 300.000,-- binnen de reserve van het landelijk gebied van de Agenda vitaal platteland (Avp). 
Hiermee kan een groot deel van de aanloopperiode van het Pie tot de vaststelling van de Kadernota in juli 2019 
worden overbrugd. Na vaststelling van de Kadernota vindt direct vereffening plaats tussen Avp en Pie.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De besluitvorming over de dekking van de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het Pie vindt plaats door 
Provinciale Staten in de Kadernota 2020. Daartoe hebben wij ten behoeve van de integrale afwegingen in de 
Kadernota in juli 2019 de financiële consequenties van het Pie in beeld gebracht. Hiermee kan gelijktijdig worden 
voldaan aan uw motie 124 “aan de slag met invasieve flora soorten” van d.d. 12 december 2016 bij de 
Natuurvisie/Beleidskader Wnb en motie 52 “Invasieve soorten” bij de Kadernota 2019 (d.d. 9 juli 2018) inclusief 
de opdracht in de Programmabegroting 2019 (d.d. 5 november 2018). 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief en het Programma Invasieve Exoten provincie Utrecht (2019-2020).  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 
 
 
 

                                                
2 Beleidskader Wet natuurbescherming PS 12-12 2016 


