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Onderwerp

 Rivierkreeft

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

De rivierkreeft is de muskusrat van deze tijd. Het diertje is een exoot dat in rap tempo

in aantallen toeneemt en is een bedreiging voor waterwegen en de biodiversiteit.

Allerwegen klinkt de roep dat overheidsgrepen noodzakelijk is.

1. Bent u het met ondergetekende eens dat deze kleine “rakker” een bedreiging vormt? 

Antwoord

De “Amerikaanse’’ rivierkreeften vormen – door de grote aantallen waarin de

uitheemse rivierkreeften voorkomen  –   een ernstige bedreiging voor de inheemse

biodiversiteit. Ze eten eieren en larven van beschermde inheemse amfibieën en

vissen, vernietigen onderwatervegetatie met als gevolg negatieve effecten op Natura

2000- en Europese Kaderrichtlijn Water doelstellingen. Ook graven ze holen die door

ondergraving instorten wat een negatief effect kan hebben op waterkeringen.

2. Bent u het met onze fractie eens dat de provincie Zuid-Holland hier in het kader van

het faunabeleid, of in het kader van het beleid van bescherming op het gebied van

waterveiligheid en bescherming kademuren, beleid zou moeten ontwikkelen met als

doel deze exoot actief te bestrijden?

Antwoord

De verantwoordelijkheid ten aanzien voor het bestrijden van de door de EU

aangewezen invasieve exoten is door het Rijk in 2018 ten algemene aan provincies

overgedragen. Bij deze overdracht van verantwoordelijkheid voor het bestrijden van

door de EU aangewezen invasieve exoten is een uitzondering gemaakt voor onder

andere uitheemse rivierkreeften. De aanpak van uitheemse rivierkreeften is niet

overgedragen aan de provincies maar ligt bij het Rijk. Het Rijk is dan ook

verantwoordelijk voor het beleid aangaande de (actieve) bestrijding van deze exoot. 
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3. Zo ja, welke mogelijkheden ziet u daarvoor?

Antwoord

Binnen het te vormen beleidskader soortenbescherming, faunabeheer en

exotenbestrijding wordt nader uitgewerkt hoe wij in samenwerking met onze partners

uitvoering gaan geven aan de bestrijding van invasieve exoten die onder

verantwoordelijkheid vallen van de provincie. Op 17 juli 2020 hebben gedeputeerden

Bom Lemstra en Potjer u per brief (kenmerk PZH-2020-746558535) geïnformeerd

over het te vormen beleidskader en op 17 december 2020 hebben wij u een

procesnotitie (kenmerk PZH-2020-761913173) toegestuurd die het proces beschrijft

waarmee wij, in samenspraak met belanghebbenden waaronder de waterschappen,

komen tot een nadere uitwerking van het provinciale soortenbeleid. Naar aanleiding

van de hiervoor genoemde stukken zou de eventuele rol van provincies bij de

bestrijding van exoten, waar wij dus geen directe verantwoordelijkheden voor hebben,

desgewenst als bespreekpunt kunnen worden ingebracht.
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