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Onderwerp: invasieve exoten
Geachte mevrouw Korst,

Bij boven aangehaalde bríef stelt u op grond van het reg{ement van orde a{gerneen bestuur vragen over de
toenamevan invasieve exoten. \\,ij hebben i:w brief besproken in onze vergadei'ing van 10 juli 2018 en
besloten u als volgt te antwoorden.
Vraag

Is het DB op de hoogte van recente landelijke publicaties over zorgwekkende toename van exoten?
Antwoord
Ja.

Vraaq

Onderschrijft het DB dat er sprake is een toename van plagen?
Antwoord
Het DB onderschrijft dat het aantal invasieve exoten toeneemt met name wanneer in het beginstadium niet
adequaat wordt opgetreden. Op dit moment werkt het waterschap volgens het eigen vastgestelde
plaagsoortenbeleid waarbij plaagsoorten (waaronder invasieve exoten) in een vroeg stadium worden
geregistreerd en worden aangepakt middels Brabantbreed opgestelde werkinstructies.
Vraag

Wij vragen ons af of er wel voldoende aandacht is in onze regio bij overheden en burgers om de toename van
de plagen te stoppen. Wij zijn van mening dat een gecoördineerde aanpak van de overheden in onze
provincie gewenst is. Dat daarbij op provinciaal niveau een publiekscampagne op touw gezet wordt om de
inwoners van Brabant bewust te maken van de risico's en hen te betrekken bij de bestrijding en het
voorkomen van de exoten. Deelt het DB die zorgt en wil het DB stappen zetten naar zo'n aanpak, c.q.
publieksca m pag ne?

Antwoord
Het DB deelt deze zorg. Over de aanpak van exoten is er overleg met de provincie. De provincie is
overeenkomstig de Wet natuurbescherming bevoegd gezag voor de aanpak van invasieve exoten en is
momenteel bezig om de EU-verordening Invasieve Exoten op provinciaal niveau verder te implementeren. De
Brabantse waterschappen hebben in dit kader bij de provincie aangedrongen op een goede voorlichting
(kennis en bewustzijn) omtrent invasieve exoten bij gemeentes, terreinbeheerders en particulieren.
Daarnaast hebben de Brabantse waterschappen bij de provincie aangegeven dat het van essentieel belang is
dat er meer regie komt op een gezamenlijke aanpak van invasieve exoten.
Als waterschap hebben we ook bij de Unie van Waterschappen aandacht gevraagd voor de problematiek van
uitheemse soorten rivierkreeften. Het invasieve gedrag van deze soorten leidt tot effecten op het
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watersysteem. €r zün níet alleen effecten op de il/aterkwalíteit en ecologie, maar ook op waterkwantiteit (zoals
baggeraa nwas) en veiligheid.

Waterschappen hebben de verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen ten behoeve van de
waterhuishouding, waterveiligheid en waterkwaliteit (Waterwet en KRW). Vanuit de Unie van Waterschappen
worden andere terreinbeherende partijen nadrukkelijk opgeroepen om ook hun verantwoordelijkheid te
nemen als het gaat om exotenbestrijding.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd. Omdat u uw vragen stelt op basis van het
reglement van orde algemeen bestuur 2008, worden uw vragen en onze antwoorden daarop geagendeerd als
ingekomen stuk voorde vergadering van het algemeen bestuur van22 augustus 2018. Overeenkomstig de
spelregels van het algemeen bestuur worden uw vragen en ons antwoord ook aan de overige AB-leden ter
kennis gebracht via de website van het waterschap.
Hoogachtend,
Het dagelijks

Ded kgraaf
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