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Aan de fractie van Gewoon Lokaal! 
t.a.v. de heer J. Veraart

onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen aangaande de
bestrijding van Japanse duizendknoop en 
Reuzenberenklauw

Steenbergen, 25 juli 2018

Geachte heer Veraart,

Op diverse locaties in de gemeente Steenbergen zijn invasieve exoten aangetroffen. 
In dat kader hebt u op basis van artikel 40 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen van de gemeenteraad, schríftelijk vragen gesteld.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

1. Heeft u een overzicht van de locaties in Steenbergen waar Reuzenberenklauw en 
Japanse Duizendknoop groeit? Zo niet, Wilt u dat dan maken ( bv met behulp van 
de meldingen van burgers)?

Ons antwoord:
De locaties waar de twee soorten voorkomen zijn voor wat de gemeentelijke 
locaties betreft bekend bij de wijkteams. Echter staan deze niet op schrift of 
tekening. We zijn bereid hier een overzichtskaart voor te maken waarop de 
locaties worden aangegeven, zowel de gemeentelijke als particuliere locaties 
indien deze bekend zijn. Nu worden de planten op de locaties die in gemeentelijk 
eigendom zijn en bij ons bekend zijn middels de maaimethode bestreden.

2. Wilt u vervolgens beleid maken voor de bestrijding van Reuzenberenklauw en 
vooral Japanse duizendknoop?

Ons antwoord:
Wij zijn bereid voor de bestrijding van de beide soorten een protocol op te stellen. 
Wij gaan hier de samenwerking ook voor opzoeken met andere terreinbeherende 
instanties en het waterschap. Het protocol en de eventuele financiële gevolgen 
hiervan worden aan de Raad aangeboden ter vaststelling. Streven is om dit voor 
het volgende groeiseizoen in beeld te hebben.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167 of kijk op www.aemeente-steenberaen.nl.
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Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee in voldoende mate te hebben beantwoord.
Mocht u nadere informatie wensen, neemt u dan alstublieft contact op met onze 
medewerker Frederique Jansen. U kunt haar bereiken via telefoonnummer: 0167-543 437 
of per e-mail: f.jansen@gemeente-steenbergen.nl.

Hoogachtend, A
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,] 
De loco-secretaris, dęburgemeesţļer,

drs. HJ3ŕ'de Korte, MCM It, MBA
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