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MOTIE aanpak invasie exoten
De raad van de gemeente Huizen,
in vergadering bijeen op 12 juli 2018,
gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en
overige werkzaamheden van de raad;
naar aanleiding van wens 2019.04 "Aanpak Invasieve exoten", zoals opgenomen in het
"Overzicht niet te honoreren incidentele wensen 2019" als onderdeel van het collegevoorstel
onder agendapunt 4.2 over ''Voorjaarsnota 2018" d.d. 5 juni 2018;

overwegende dat:
•

•

•

•

•

zowel in de commissie Fysiek Domein van 16 mei jl. als in de gecombineerde commissie
van 28 juni jl. door een inwoner is ingesproken met betrekking tot overlast en mogelijke
schade door Japanse Duizendknoop;
uit informatie van de wethouder Verbeek d.d. 5 juli 2018 is gebleken dat, anders dan
vermeld bij de beschrijving van de wens nieuw beleid 2019 ter zake "Aanpak invasieve
exoten", de Japanse Duizendknoop niet vermeld staat op de Unielijst, welke tot het
voorkomen van verspreiding verplicht;
uit de informatie van de wethouder ook naar voren komt, dat dit niet wegneemt dat het
college voorstander blijft van het aanpakken van de Reuzenberenklauw ter uitvoering van
de Unielijst en de Japanse Duizendknoop vanwege de overlast en/of schade die deze
plant veroorzaakt, mits daarvoor het gevraagde budget ad€ 75.000 ter beschikking wordt
gesteld;
uit de informatie van de wethouder blijkt, dat de aanpak van zowel de Reuzenbereklauw
als de Japanse Duizendknoop al deel uitmaakt van het bestaande beleid, en dus ook de
planvorming daarvoor daartoe gerekend mag worden, maar dat de bestrijding van beide
invasieve exoten veel intensiever zou moeten;
wens 2019.04 derhalve, voor zover die betrekking heeft op de intensivering van de
bestrijding van de Reuzenbrenklauw en de Japanse Duizendknoop, binnen de categorie
1 valt: vastgesteld/bestaand beleid waarvan de financiële gevolgen onvermijdelijk zijn

draagt het college op:

de aanpak "Invasie exoten", voor zover de intensivering van de bestrijding van de
Reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop betreft, structureel op te nemen in de
begroting voor 2019 en volgende jaren, en zoveel als mogelijk te dekken binnen de
beschikbare budgetten, en de raad bij de behandeling van de begroting 2019 c.a. in zijn
vergadering van 1 november 2018 te rapporteren over de eventuele (financiële) gevolgen;
en gaat over tot de orde van de dag.
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