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Motie lnvasieve Exoten

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 20L8, ter bespreking van het

State nvoo rste I PS20L8 PS5,'Ka d e rn o ta 20L9 -2022 e n Voo rja a rsn ota 2Ot8',

Constaterende:

Dat invasieve exoten in toenemende mate een bedreiging vormen voor inheemse flora en fauna;

Dat invasieve exoten het streven naar grotere biodiversiteit in de weg staan;

Dat invasieve exoten schade toebrengen aan woon- en leefomgeving;

Dat de bestrijding van invasieve exoten vertraging heeft opgelopen door weifelende besluitvorming

vanuit het Rijk;

Overwegende:

Dat inmiddels een landelijke lijst van 37 soorten door het Rijk is aangewezen, waaronder soorten die

in onze provincie voorkomen;

Dat voor deze soorten in IPO-verband een masterplan is ontwikkeld voor verschillende categorieën,

met daarin de vaststelling dat voor de meest urgente categorie per direct beheersmaatregelen

kunnen worden getroffen;

Dat voor een aantal soorten, waaronder de Japanse Duizendknoop, autonoom Utrechts beleid kan

worden ontwikkeld waarvoor coördinatie met Rijk en IPO niet nodig is;

Dat de Provincie in najaar 20L8 met een concreet plan van aanpak komt;

Dat dekking voor dit plan zal moeten worden gezocht bij de behandeling van de Kadernota in 2019,

met als gevolg dat tot die tijd concrete maatregelen uit zullen blijven;

Dat, gezien de urgentie van de situatie, het al te lang voortslepende proces en het reeds opgedane

inzicht, dit uitstel onwenselijk en onnodig is;

Dragen het college op:

Om financiële ruimte te zoeken ten bedrage van € 300.000 voor de bestrijding van invasieve exoten,

een voorstel hiertoe te integreren in het komende plan van aanpak en het geheel ter besluitvorming

voor te leggen aan Provinciale Staten

En gaan over tot de orde van de dag
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