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 Invasieve exoten
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Toelichting vragensteller

In het Algemeen Dagblad van 19 juni 2020 stond het artikel “Haagse Duinen Zitten vol

met Amerikaanse Stierslangen: ze voelen zich daar prima thuis”.1

 

In het artikel wordt beschreven hoe in de Haagse Duinen maar ook op andere

plaatsen in onze provincie deze slangen worden aangetroffen. Het zijn, volgens

deskundigen ‘hoogst ongewenste invasieve exoten. Alle provincies zouden een plan

moeten hebben om die exoten aan te pakken. Maar op dit moment zijn alleen de

provincies Gelderland en Utrecht daarmee klaar.

 

1. Is het College bekend met het artikel uit het Algemeen Dagblad?

 

Antwoord

Ja. 

 

2. Is het college bekend met de Week van de Invasieve exoten?

 

Antwoord

Ja.

 

3. Zo ja, doet de provincie Zuid-Holland daar iets aan? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

Door menselijk handelen, bewust of onbewust, komen er regelmatig uitheemse dier-

en plantensoorten in de Nederlandse natuur terecht. We noemen dat exoten. Men

gaat ervan uit dat sommige soorten een serieuze bedreiging kunnen vormen voor de

inheemse biodiversiteit. We spreken dan over invasieve exoten.

 

                                                          
1 https://www.ad.nl/den-haag/haagse-duinen-zitten-vol-met-amerikaanse-stierslangen-ze-voelen-zich-

daar-prima-thuis~a8ffa78d/?referrer=https://www.google.com/. 

https://www.ad.nl/den-haag/haagse-duinen-zitten-vol-met-amerikaanse-stierslangen-ze-voelen-zich-daar-prima-thuis~a8ffa78d/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/den-haag/haagse-duinen-zitten-vol-met-amerikaanse-stierslangen-ze-voelen-zich-daar-prima-thuis~a8ffa78d/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/den-haag/haagse-duinen-zitten-vol-met-amerikaanse-stierslangen-ze-voelen-zich-daar-prima-
https://www.ad.nl/den-haag/haagse-duinen-zitten-vol-met-amerikaanse-stierslangen-ze-voelen-zich-daar-prima-
https://www.google.com/
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De provincie is op grond van de Wet natuurbescherming verantwoordelijk voor de

aanpak van bepaalde exoten. Het gaat dan om de invasieve soorten die zijn genoemd

in bijlage 10 bij de Regeling natuurbescherming. Op deze lijst is de Amerikaanse

stierslang niet vermeld. Diverse soorten van de lijst worden ook in Zuid-Holland actief

bestreden, zoals de kleine waterteunisbloem op het eiland Tiengemeten, de rosse

stekelstaart en de nijlgans. 

 

De Week van de Invasieve exoten is een initiatief van het ‘platform Stop invasieve

exoten’ en wordt ondersteund door diverse belangengroeperingen. De provincie Zuid-

Holland heeft geen activiteiten georganiseerd of anderszins deelgenomen aan deze

week, omdat dit niet tot de taken van de provincie behoort.

 

4. Klopt het dat de provincie Zuid-Holland nog geen plannen klaar heeft voor de aanpak

van dergelijke invasieve exoten?

 

Antwoord

Het klopt dat er op dit moment geen vastgesteld beleid is voor de aanpak van exoten.

Wel wordt er in specifieke gevallen gehandeld, zie ook het antwoord op vraag 3. 

De aanpak van exoten wordt opgenomen in het soorten- en faunabeleid waarmee we

dit jaar aan de slag gaan. U wordt op de hoogte gehouden van dit proces, waarbij u

ook betrokken zult worden.

 

5. Op welke termijn kan een dergelijk plan van aanpak wel beschikbaar zijn?

 

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 4.

 

6. Is het college met ons van mening dat het van belang is dat dergelijke exoten snel

aangepakt moeten worden, voordat er een grote populatie is die de inheemse

diersoorten verdringt?

 

Antwoord

Wij zijn met u van menig dat sommige exoten een gevaar kunnen vormen voor de

inheemse biodiversiteit, waarbij ingrijpen in een vroeg stadium gewenst is. In dat

verband wijzen wij u ook op de taak die wij als provincie hebben ten opzichte van

enkele specifieke invasieve exoten, zie het antwoord op vraag 3. 

Den Haag, 14 juli 2020
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