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Onderwerp

Aziatische hoornaar in Brabant
Datum

24 juni 2019
Ons kenmerk

Geachte heer Boon,

C2247092/4539429
Uw kenmerk

Bij brief van 5 juni 2019, ingekomen op 5 juni 2019, heeft u namens de PVV
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

G. (Ger) Leeuwerke

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 55 68 65 10

1. Is het college op de hoogte van de aanwezigheid van de Aziatische
hoornaar in Noord-Brabant?

Email

Antwoord: Ja, op 21 mei kregen wij de melding van een waarneming van een
Aziatische hoornaar in Raamsdonk via de NVWA binnen.

Bijlage(n)

2. Volgens Wilfred Reinhold, voorzitter van het Platform Stop Invasieve Exoten,
is in Nederland de provincie verantwoordelijk voor het bestrijden van de
Aziatische hoornaar. Kan het college aangeven welke maatregelen al zijn
getroffen tegen de Aziatische hoornaar in Brabant, ook specifiek in relatie tot het
aangetroffen exemplaar van vorige week?
Antwoord: De provincie is verantwoordelijk voor de bestrijding van een aantal
zogenaamde invasieve exoten, waaronder de Aziatische hoornaar, die
opgenomen zijn in bijlage 10 van de Regeling natuurbescherming. Voor de
Aziatische hoornaar is de NVWA verantwoordelijk voor het opsporen van de
nesten. De provincie is verantwoordelijk voor het verwijderen van de nesten.
Naar aanleiding van de melding is een paar dagen later het nest gelokaliseerd
in Raamsdonksveer. Het nest zat bij een particulier in huis. Voordat de provincie
hierop kon acteren, was het nest reeds door de particulier verwijderd.
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3. Kan de provincie aangeven tegen welke exoten maatregelen genomen
worden?

Datum

Antwoord: We kunnen onderscheid maken in invasieve exoten en exoten.
Invasieve exoten zijn planten en dieren die niet van nature voorkomen en een
bedreiging kunnen vormen voor beschermde inheemse planten en dieren. Voor
invasieve exoten die zijn opgenomen in bijlage 10 van de Regeling
natuurbescherming, is de provincie verantwoordelijk voor het nemen van
maatregelen.
De bestrijding van invasieve exoten wordt opgepakt vanuit verschillende
verantwoordelijkheden door onder meer de waterschappen, gemeenten en
terreinbeheerders. Daarnaast is de handel in deze soorten verboden wat
verdere verspreiding via uitzetten voorkomt.
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Er staan zowel invasieve planten- als diersoorten in bijlage 10. Zo staat hier
bijvoorbeeld de Grote waternavel opgenomen die met name door de
waterschappen bestreden wordt. Plantensoorten als de Kudzu en Kleine
waterteunisbloem komen niet voor in onze provincie.
Voor invasieve soorten die op korte termijn verwacht kunnen worden zoals de
Aziatische hoornaar en de Amerikaanse brulkikker wordt nauwkeurig in de
gaten gehouden dat deze zich niet in Brabant vestigen. En bij waarnemingen
van deze soorten wordt direct actie ondernomen om deze te bestrijden. Andere
invasieve soorten zoals de Muntjak en de Rosse stekelstaart (eendensoort) zijn
opgenomen in het Faunabeheerplan en kunnen door de jagers bestreden
worden. Per soort wordt dus bekeken welke actie nodig en gewenst is.
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4. Is het college het met de PVV eens dat invasieve exoten altijd geweerd
moeten worden uit onze provincie? Zo nee, waarom niet?

Datum

Antwoord: Nee. Hoewel het weren, dan wel geheel uitroeien van invasieve
exoten het meest wenselijk zou zijn, is dat in situaties waarin deze zich al in het
verleden gevestigd en verspreid hebben, praktisch niet meer mogelijk. In dat
geval richten de maatregelen zich op het tegengaan van verdere verspreiding
en waar nodig lokaal elimineren. Voor invasieve exoten die nog niet in onze
provincie voorkomen, zijn maatregelen gericht op het voorkomen dat deze
soorten zich in onze provincie vestigen.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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