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Vaststelling 'Aanpak Invasieve exoten'
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Aan de Raad,

Invasieve exoten zijn planten en/of dieren die buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied leven 
en daar schade kunnen toebrengen aan hun omgeving en de mens. Te denken valt aan blaren en 
brandwonden bij aanraking of schade aan verhardingen en wegen door hun groeiwijze. Naar ook de 
biodiversiteit heeft er zwaar onder te lijden. In Steenbergen zijn er met name twee soorten die 
steeds meer de kop op steken, te weten de Reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop.

In juni 2018 zijn er artikel 40 vragen gesteld over dit onderwerp door Gewoon Lokaal!. In de 
beantwoording is aangegeven dat een plan van aanpak zal worden opgesteld om de bestrijding van 
invasieve exoten in goede banen te leiden.

In de collegevergadering van 17 september 2019 hebben wij de notitie 'Aanpak Invasieve exoten' 
vastgesteld.

Verbonden aan het Europees beleid is een Unielijst opgesteld van deze planten en/of dieren die 
moeten bestreden worden. Daarnaast zijn er planten en/of dieren die hier nog niet op staan maar 
waarvan wel bekend is dat zij aanzienlijk schade kunnen veroorzaken.

In de notitie is het standpunt ingenomen dat de gemeente Steenbergen naast de soorten die 
vermeld staan op de Unielijst, ook de soorten onderwerpt aan een risicobeoordeling waarvan 
bekend is dat deze voor overlast cq schade kunnen zorgen, zoals de japanse duizendknoop maar 
die ( nog) niet zijn opgenomen op deze lijst. Voor de soorten op de Unielijst geldt een verplichting tot 
het bestrijden en beheersen. Voor de overige soorten ( nog) niet.

De bestrijding van de soorten is niet eenduidig. Waar het bij de Reuzenberenklauw goed inzichtelijk 
is hoe hiermee om te gaan is het voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop een stuk lastiger. 
Landelijk wordt er nog steeds gezocht naar een afdoende methode. Daarnaast is het mogelijk dat er 
meerdere soorten zich binnen de gemeentegrenzen gaan vestigen in de nabije toekomst.

De notitie geeft in hoofdlijnen weer hoe wij omgaan met invasieve exoten en hoe wij tot een goede 
beoordeling komen in de keuze van beheersing of bestrijding. Maatwerk per locatie is van 
toepassing. Aan de hand van een risicobeoordeling wordt vastgesteld hoe groot de impact is van de 
aanwezigheid van de exoot, welke partijen verantwoordelijk zijn voor de beheersing/bestrijding en 
de urgentie om tot bestrijding over te gaan. Vanuit de risicobeoordeling wordt ook een kaart 
vervaardigd.
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Per exoot is een factsheet toegevoegd met daarop de specifieke informatie van de soort en de 
mogelijkheden van bestrijding. Deze factsheets zijn onderhevig aan verandering omdat men 
landelijk doorgaat met het onderzoek naar de juiste bestrijdingsmethode. Kennis hierover en het 
bijhouden van deze kennis zijn in de bestrijding van invasieve exoten zeer belangrijk. De notitie zal 
steeds worden aangevuld met factsheets van exoten die mogelijk worden waargenomen in de 
gemeente in de toekomst.

Een belangrijk onderwerp in de notitie is communicatie. Onze website, gemeentelijke 
informatiepagina en social media worden benut om voldoende informatie richting onze inwoners te 
geven. Daarnaast gebruiken we deze kanalen om inwoners aan te zetten tot het melden van 
aanwezige invasieve exoten in de gemeente.
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