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Overheidsadvies exoten

• Meld waarnemingen: “Waarnemingen kunnen helpen deze schadelijke exoten 
snel op te sporen. Het is dan misschien nog mogelijk om schade te voorkómen 
of te beperken”. NVWA 
nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/hoe-kunt-u-problemen-met-invasieve-exoten-helpen-voorkomen

• Snel ontdekken: “Het is belangrijk om nieuwe exoten snel te ontdekken in 
Nederland”. Rijksoverheid 

rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/bestrijding-invasieve-exoten 

• Monitoring: “Monitoring levert belangrijke informatie op, zodat goed 
onderbouwde besluiten genomen kunnen worden over eventuele maatregelen 
tegen de betreffende exoot”. NVWA
nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/surveys--monitoring-invasieve-exoten

• Snel handelen: “Om snel in te kunnen grijpen is early warning & rapid response 
nodig”. NVWA 
Werkplan invasieve Exoten - Reguliere werkzaamheden invasieve exoten



Overheidsadvies – Rapid response

• Early warning & Rapid response; 

A. vroegtijdige signalering 
B. validatie van de waargenomen soort
C. risicobeoordeling
D. adviseren aan autoriteiten
E. maatregelen (eliminatie / beheer)

• “Effectief ingrijpen tegen invasieve exoten is in de regel uitsluitend 
mogelijk als nieuwe populaties vroegtijdig worden gesignaleerd 
en bestreden worden”. 
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• Early warning & Rapid response; 

A. vroegtijdige signalering 
B. validatie van de waargenomen soort
C. risicobeoordeling
D. adviseren aan autoriteiten
E. maatregelen (eliminatie / beheer)

• “Effectief ingrijpen tegen invasieve exoten is in de regel uitsluitend 
mogelijk als nieuwe populaties vroegtijdig worden gesignaleerd 
en bestreden worden”  “Bijkomend voordeel is dat op dat 
moment de kosten van de bestrijding nog relatief laag zijn”. 
NVWA
Werkplan invasieve exoten Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (Team Invasieve Exoten) en de Divisie Landbouw & Natuur 

Figuur: Simberloff et al., 2012



De praktijk 

• Een situatieschets: een soort waarvan bekend is dat deze invasief 
is (denk aan; Japanse duizendknoop, Canadese bever, rattenslang, 
watercrassula) is waargenomen

• De soort staat niet op de Unie lijst van EU-verordening omtrent 
exoten

Foto: wikimedia commons
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is (denk aan; Japanse duizendknoop, Canadese bever, rattenslang, 
watercrassula) is waargenomen

• De soort staat niet op de Unie lijst van EU-verordening omtrent 
exoten

• Rapid response: E. maatregelen (eliminatie / beheer);

“Effectief ingrijpen tegen invasieve exoten is in de regel 
uitsluitend mogelijk als nieuwe populaties vroegtijdig worden 
gesignaleerd en bestreden worden”
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• Kosten zijn nu nog laag 
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Wet natuurbescherming 

• Of maatregelen schade aan beschermde soorten en gebieden 
toebrengen moet getoetst worden

=   Soort- en gebiedsgericht onderzoek noodzakelijk 

=   Stikstoftoetsingen noodzakelijk 

=   Aanvragen vergunningen / ontheffingen noodzakelijk 

=   Mitigerende maatregelen treffen



Wet natuurbescherming 

• Of maatregelen schade aan beschermde soorten en gebieden 
toebrengen moet getoetst worden ca. 2.500 €

=   Soort- en gebiedsgericht onderzoek noodzakelijk  ca. 8.000 
€ per soort / 2.000 € per gebied

=   Stikstoftoetsingen noodzakelijk ca. 8.000 €

=   Aanvragen vergunningen / ontheffingen noodzakelijk 

=   Mitigerende maatregelen treffen > 10.000 tot zelfs > 100.000



Wet natuurbescherming 

• Of maatregelen schade aan beschermde soorten en gebieden 
toebrengen moet getoetst worden ca. 6 weken

=   Soort- en gebiedsgericht onderzoek ca. 3 tot 18 maanden

=   Stikstoftoetsingen noodzakelijk ca. 2 maanden

=   Vergunningen / ontheffingen noodzakelijk ca. 20 weken

=   Mitigerende maatregelen voorafgaand aan maatregelen



Overheidsadvies – Rapid response

• “Effectief ingrijpen tegen invasieve exoten is in de regel uitsluitend 
mogelijk als nieuwe populaties vroegtijdig worden gesignaleerd 
en bestreden worden”  “Bijkomend voordeel is dat op dat 
moment de kosten van de bestrijding nog relatief laag zijn”. 



Resultaat 

• Hoge kosten

• Lange doorlooptijd

• Mogelijke afwijzing

• Maar bovenal  verdere verspreiding van de invasieve exoot

 effectieve maatregelen niet meer haalbaar

 verlies van natuurwaarden 



De realiteit  

• In 2016 over een oppervlakte van 1,5 ha 

watercrassula op Terschelling 

• Planvoering

Toetsingen ca. 50.000 € / +8 maanden

Aanvragen vergunningen / ontheffingen ca. 80.000 € / +6 maanden
Wet natuurbescherming

Omgevingsvergunning

Watervergunning

Afvalstoffen / ontgrondingen / bommenonderzoek

Mitigerende maatregelen ca. 120.000 € / +4 maanden 
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• In 2016 gestart, in oktober 2018 alles gereed!!

Aan de slag! 
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De realiteit  

• In oktober 2018 een oppervlakte van 15 ha besmet met 
watercrassula  vertienvoudiging in twee jaar tijd! 

• Goedkoop en snel handelen al lang niet meer mogelijk

• Natuurkwaliteit reeds afgenomen

• Effectieve bestrijding in gevaar

• Nieuwe planvoering  herhaling van hele traject… 



Dat moet toch anders kunnen?!

• “De in de Wnb beschermde soorten en gebieden raak je door de 
invasieve exoten ook kwijt…”

• “Het bestrijden van exoten is een beheertaak van de 
terreinbeheerder…”

• “Bestrijdingsacties gewoon starten, iedereen is toch voor zo min 
mogelijk schade…” 

Foto: wikimedia S. Lefnaer



Dat moet toch anders kunnen?!

• “De in de Wnb beschermde soorten en gebieden raak je door de 
invasieve exoten ook kwijt…” Geen argument 

• “Het bestrijden van exoten is een beheertaak van de 
terreinbeheerder…” Alleen als dit in het beheerplan is 
opgenomen, wie draagt verantwoordelijkheid? 

• “Bestrijdingsacties gewoon starten, iedereen is toch voor zo min 
mogelijk schade…” Hoge risico’s bij tegenstand en 
handhaving, de wet is de wet 



Is er echt niets mogelijk?!

• Bestrijding van invasieve exoten opnemen in Natura 2000-
beheerplannen 

• Aanvragen omgevingsvergunning voor meerdere jaren

• Bestrijding van invasieve exoten opnemen in Wnb

=   Nationale lijst invasieve exoten 

• Verordeningen opstellen



Is er echt niets mogelijk?!

• Bestrijding van invasieve exoten opnemen in Natura 2000-
beheerplannen Mogelijk, maar heeft tijd nodig en geen 
oplossing voor gebieden erbuiten

• Aanvragen omgevingsvergunning voor meerdere jaren Moeilijk, 
plus EU wetgeving gaat voor NL

• Bestrijding van invasieve exoten opnemen in Wnb

=   Nationale lijst invasieve exoten Geen inspanningen voor, 
moeilijke verplichtingen

• Verordeningen opstellen Moeilijk houdbaar

Figuur: wetten.overheid.nl



Conclusie 

• Snel en met lage kosten invasieve exoten bestrijden niet mogelijk

• Rapid response niet mogelijk

• Snelle oplossing van dit probleem niet voorzien

• In de tussentijd:  uitbreiding invasieve exoten

 schade aan (kwalificerende) natuurwaarden

 effectieve maatregelen niet haalbaar

 blijvend beheersen 



Wie weet raad? 

• Vragen? 

• Ideeën?
– Adresseren 

– Nationale lijst mag wel moet niet?

• Oplossingen? 
– Versnelde procedure 

Foto: wikimedia H. Zell


