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Regeling bestrijden invasieve exoten en motie 407
(inzake het inzichtelijk maken van de financiële
consequenties van het exotenbeleid)
Geachte Statenleden,
Hierbij informeren wij u dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regeling en
het Besluit natuurbescherming heeft gewijzigd, op 22 februari 2018, gepubliceerd op 7 maart
2018. De Regeling en het besluit treden met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018.
Deze wijziging houdt in dat Gedeputeerde Staten van de provincies verantwoordelijk worden voor
het bestrijden van een dertigtal invasieve uitheemse soorten. Dit betreft alle soorten van de door
de Europese Commissie vastgestelde zogenaamde ‘Unielijst’, met uitzondering van de Beverrat
(waarvoor de waterschappen verantwoordelijk blijven) en de Wolhandkrab en de uitheemse
rivierkreeften (waarvoor het Rijk verantwoordelijk blijft). De verantwoordelijkheid voor nog 12
soorten, van de eerste aanvulling op deze Unielijst, is nu nog niet aan de orde.
In antwoord op motie 407 dd. 31 januari 2013 deelden wij u bij brief van 12 februari 2013 mede
dat wij de financiële consequenties van het exotenbeleid nader inzichtelijk zouden maken zodra
er duidelijkheid zou komen over welke taken en bevoegdheden worden gedecentraliseerd.
Deze kosten zijn echter met de nodige onzekerheden omgeven.
De kosten van het bestrijden van reeds gevestigde soorten hangen sterk af van de aanpak die de
provincie kiest; de provincie heeft daarin ook een zekere beleidsvrijheid ten aanzien van de
aanpak en de prioritering.
Minder beleidsvrijheid is er ten aanzien van zich nieuw vestigende exoten. Daarvoor geldt in
beginsel een verplichting tot verwijderen. Deze kosten zijn moeilijk te voorspellen. In het recente
verleden zijn in den lande vestigingen geëlimineerd van bijvoorbeeld: de Amerikaanse brulkikker,
de Pallas eekhoorn, de Aziatische hoornaar, de Huiskraai en de Struikaster. De eliminatie van
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een vestiging van de Kleine waterteunisbloem op Tiengemeten is nog gaande. Wij kunnen niet
voorspellen wanneer zich welke soorten in welke mate in Zuid-Holland zullen vestigen en wat
vervolgens de kosten zullen zijn van de eliminatie. De aanpak van de Pallas eekhoorn bij Weert
heeft bijvoorbeeld circa € 150.000,- gekost, maar als een eliminatie in een vroegtijdig stadium kan
plaatsvinden, kan het ook veel goedkoper uitvallen. Voorlopig opteren wij voor een bedrag van
€ 100.000,- per jaar in totaal, te dekken uit Programma 1, Doel 4, Taak 7 (Biodiversiteit, Beheer
en Onderhoud), wetende dat de werkelijk benodigde uitgaven hoger kunnen uitvallen, maar ook
(aanzienlijk) lager. In de Najaarsnota 2018 en in het Kaderbesluit Groen 2019 zullen wij nadere
voorstellen doen.
Wij stellen voor de motie 407 hiermee als afgedaan te beschouwen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
wnd. secretaris,
voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM
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