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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-645204447 (DOS-2018-

0002088)

Onderwerp

Regeling bestrijden invasieve exoten en motie 407 (inzake het inzichtelijk maken van de 

financiële consequenties van het exotenbeleid)

Advies

1. Vast te stellen de brief waarmee PS worden geïnformeerd over de verantwoordelijkheden 

die de provincies hebben gekregen inzake het elimineren en beheersen van een aantal 

invasieve exoten en de financiële consequenties van het exotenbeleid n.a.v. motie 407;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brief aan PS waarmee PS worden 

geïnformeerd over de verantwoordelijkheden die de provincies hebben gekregen inzake het 

elimineren en beheersen van een aantal invasieve exoten en de financiële consequenties 

van het exotenbeleid n.a.v. motie 407.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen

- Brief van GS aan PS waarmee PS worden geïnformeerd over de verantwoordelijkheden die de 

provincies hebben gekregen inzake het elimineren en beheersen van een aantal invasieve 

exoten.
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1 Toelichting voor het College

Reeds sinds 2011 is er sprake van dat de verantwoordelijkheid voor het elimineren of beheersen 

van een aantal invasieve exoten naar de provincies zou gaan.

In antwoord op motie 407 dd. 31 januari 2013 deelden GS bij brief van 12 februari 2013 aan PS 

mede dat GS de financiële consequenties van het exotenbeleid nader inzichtelijk zouden maken 

zodra er duidelijkheid zou komen over welke taken en bevoegdheden worden gedecentraliseerd.

Inmiddels zijn de provincies, met terugwerkende kracht per 1 januari 2018, verantwoordelijk 

geworden voor het elimineren of beheersen van een dertigtal invasieve exoten. De kosten 

daarvan zijn moeilijk te voorspellen, maar voorlopig kan worden geopteerd voor een bedrag van 

€ 100.000,- per jaar in totaal, wetende dat de werkelijk benodigde uitgaven hoger kunnen 

uitvallen, maar ook (aanzienlijk) lager. 

In de Najaarsnota 2018 en het Kaderbesluit Groen 2019 zullen daartoe voorstellen worden 

gedaan. Voorlopig kunnen ndeze kosten worden gedekt uit Programma 1, Doel 4, Taak 7 

(Biodiversiteit, Beheer en Onderhoud),

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële consequenties van deze brief. Dat zal wel het geval zijn van de te nemen 

besluiten in het kader van de Najaarsnota 2018 en het Kaderbesluit Groen 2019.

Totaalbedrag excl. BTW: € 100.000,- per jaar

Dekking wordt gevonden in Programma: 1 (Groen, waterrijk en schoon), Doel 4 (Biodiversiteit), 

Taak 7 (Beheer en onderhoud)

Financiële risico’s: De werkelijke kosten zijn moeilijk te voorspellen, omdat niet bekend is welke te 

elimineren invasieve exoten zich in Zuid-Holland zullen vestigen.

Juridisch kader

De genoemde verantwoordelijkheid wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 bij de 

provincies gelegd op basis van artikel 3.37, eerste lid, van de Wet natuurbescherming en artikel 

3.32 van het Besluit natuurbescherming.

2 Proces

Reeds in het ‘Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur’ dd. 20 september 2011 is 

afgesproken dat er verantwoordelijkheden inzake exotenbestrijding naar de provincies zouden 

gaan. Destijds werd dat verwoord als “de zorg om de stand van invasieve exoten, aangewezen 

door de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie tot nul te brengen”.

3 Communicatiestrategie

Er is naast de publiekssamenvatting op dit moment geen aanvullende communicatie nodig.
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