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Schriftelijke statenvragen over invasieve diersoorten

Geachte mevrouw Voerman,

In deze brief hebben wij uw vragen beantwoord over de bestrijding van invasieve diersoorten, zoals door u 
gesteld in de brief van 26 augustus 2019.

Kunt u toelichten hoe de overeenkomst met de terreinbeherende organisaties, gemeenten en 
waterschappen in elkaar steekt en van welke duur deze zijn, en waarom u voor deze optie heeft 
gekozen? De afspraken zijn vrijwillig, hoe verhoudt dit zich tot de verplichtingen vanuit de 
wetgeving en de door u uitgesproken mogelijkheid tot provinciale aanwijzingen?

De afspraken waarnaar het artikel in de krant verwijst zijn nog niet definitief. Wij zijn met verschillende partijen in 
gesprek om duurzame afspraken te maken over hoe wij met invasieve exoten in onze provincie om willen gaan. 
De afspraken moeten er vooral voor zorgen dat partijen goed met elkaar gaan samenwerken. Van verplicht 
ontdoen van invasieve exoten is in Groningen op dit moment geen sprake. Alle invasieve soorten die hier 
voorkomen vallen binnen de categorie waarbij een afweging gemaakt kan worden of ingrijpen nodig is.

2. Bent u bevoegd om bij te verwaarlozen schade of overlast, te besluiten om niet tot bestrijding 
over te gaan, of volgen er dan sancties vanuit het Rijk c.q. Europa? Welke rol heeft u in het 
bepalen of de ‘schade’ groot genoeg is om tot bestrijding over te gaan, en of de kosten van de 
bestrijding wel opwegen tegen deze vermeende schade?

Ja, bij de nu voorkomende soorten kunnen wij besluiten niet tot bestrijding over te gaan. Deze afweging zullen 
wij maken op basis van de informatie uit de lopende gesprekken met gebiedspartners. Enkel bij soorten die 
vallen onder artikel 17 van de Europese verordening betreffende de preventie en beheersing van de introductie 
en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (EU-verordening 1143/2014) hebben wij een verplichting tot 
bestrijding.

3. Zijn de drie bovengenoemde diersoorten de enige drie die (vooralsnog) onder de afspraak ‘Exit 
invasieve exoten’ actief aangepakt worden? Zo nee, welke andere diersoorten nog meer en op 
grond waarvan?

De afspraken over de EXIT zijn nog niet afgerond. Daarmee is ook de lijst van invasieve exoten nog niet 
compleet.
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4. In hoeverre kan en zal er überhaupt sprake zijn van een invasie van de wasbeer en de 
wasbeerhond, kunt u per soort een onderbouwde prognose geven? Gaat het bij eventueel 
aanwezige wasberen om ontsnapte dieren of om wilde exemplaren die vanuit Duitsland zijn 
gekomen?

Wij kunnen op dit moment geen prognose geven van het aantal wasberen en wasbeerhonden dat in onze 
provincie gaat voorkomen. De verwachting is dat de meeste dieren vanuit Duitsland onze provincie weten te 
vinden. Immers zijn beide dieren wijdverspreid in Duitsland.

5. Kan het college aangeven of, en in welke mate, er sprake is van schade aan natuur of in het wild 
levende dieren door wasberen en wasbeerhonden in Groningen?

Op dit moment is er weinig tot geen schade van deze diersoorten bekend. In de toekomst kan mogelijk schade 
ontstaan aan onder andere bodembroedende vogels en amfibieën. De wasbeer en wasbeerhond kunnen op 
plekken komen waar inheemse predatoren als de vos en das niet komen, met name in waterrijke gebieden. De 
exoten vormen hierdoor een bedreiging voor kwetsbare soorten als purperreiger, zwarte stern en roerdomp. 
Daarnaast kunnen beide soorten drager zijn van parasieten en ziekteverwekkers.

6. U heeft volgens het artikel in het DvhN de bestrijding van de wasbeer, de wasbeerhond en de 
rosse stekelstaart uitbesteed aan de Wildbeheereenheden. Klopt het dat bij de waarneming van 
één van deze drie soorten onmiddellijk gekozen zal worden voor afschot en zo Ja, waarom wordt 
die keuze gemaakt en waarom worden er geen diervriendelijke methoden gekozen? Hoe zwaar 
weegt het kostenaspect in de keus tussen doden en bijvoorbeeld wegvangen voor opvang?

Op dit moment is bestrijding van deze soorten nog niet geregeld. Wij kunnen ons wel voorstellen dat 
Wildbeheereenheden hierin een rol zullen vervullen. De wetgever heeft immers geregeld dat wij hen mogen 
voorzien van een opdracht (aanwijzing).

7. Uit cijfers in Duitsland blijkt dat ondanks een intensieve bejaging het aantal wasberen alleen 
maar toeneemt. Volgens deskundigen zijn ze uiteindelijk niet te stoppen en zullen ze hun plek 
innemen in onze natuur. Stichting AAP zegt dat de beste methode om het aantal dieren binnen 
de perken te houden waarschijnlijk het vangen, steriliseren en terugzetten van de dieren is. Bent 
u bereid naar die optie te kijken? Indien uw antwoord nee is, waarom niet?

Wij zijn bereid om ook deze wijze van bestrijden mee te nemen in onze afwegingen.

8. Omdat het in Noord-Nederland om een beperkt aantal dieren gaat, is het vangen en opvangen 
van de dieren een andere meer diervriendelijke mogelijkheid. St. AAP in Almere is één van de 
opvangcentra die daartoe bereid is. Bent u bereid deze optie met St. AAP, de 
Dierenbescherming of andere opvangcentra te bespreken? Kunt u uw antwoord toelichten?

Opvang van invasieve exoten is bij wet verboden. Onze Minister kan echter ontheffing van dit verbod verlenen. 
Het is ons niet bekend of daartoe bereidheid is maar voorlopig zien wij opvang van invasieve exoten niet als 
een duurzame oplossing. Daarbij speelt mee dat terugzetten van invasieve exoten ook bij wet verboden is. In 
dat geval moet afgewogen worden in hoeverre levenslange opvang het welzijn van een wild dier dient.

9. Naast het welzijn van de dieren zou een toenemende weerstand van de bevolking ten opzichte 
van de Jacht een rol kunnen spelen. In Limburg is om die reden een besluit tot afschieten van de 
dieren teruggedraaid. Bent u bereid te inventariseren hoe de inwoners van Groningen denken 
over dodelijke Jacht, en de uitkomst mee te nemen in uw beslissing?

Hoe wij in de toekomst met invasieve exoten om willen gaan is nog niet bekend. Onze besluiten zullen wij laten 
leiden door wettelijke bevoegdheden en ecologische noodzaak om in te grijpen. Vooralsnog zien wij in dit traject 
geen aanleiding voor een inventarisatie onder bewoners.



10. Is de Dierenbescherming, als onderdeel van de FBE, geconsulteerd over de plannen voor 
eventueel afschot van de wasberen, wasbeerhonden en de rosse stekelstaart? Zo Ja, wat is het 
standpunt van de DB? Zo nee, waarom niet?

Er zijn op dit moment nog geen plannen voorgelegd aan de FBE. Ons is dan ook niet bekend wat het standpunt 
van de bestuurders is.

11. Is de rosse stekelstaart al eens in het wild waargenomen in onze provincie, zo Ja, waar? En wat 
heeft men met dit gegeven gedaan? Zijn er broedgevallen bekend in Noord-Nederland?

Ja, er zijn in het verleden individuen waargenomen op het Lauwersmeer en het Zuidlaardermeer.

12. Bent u het met ons eens dat er tenminste bewijs moet zijn voor vermenging van de Zuid 
Spaanse eend met het kleine aantal rosse stekelstaarten in ons land c.q. onze provincie? Bent u 
indien dit bewijs niet voorhanden is dan bereid en bevoegd om eventueel waargenomen dieren 
met rust te laten? Zo niet, waarom niet? Als u toch gaat ingrijpen, bent u dan bereid de dieren te 
vangen en een tweede leven te gunnen in een geschikte opvang voor deze vogels? Graag een 
gemotiveerd antwoord.

Uit onderzoek elders in Europa is gebleken dat hybridisatie tussen witkopeend en rosse stekelstaart een serieus 
probleem is (o.a. Cranswick en Hall, 2010). Zie ook het antwoord op vraag 8.

13. U heeft bij meerdere gelegenheden aangegeven dat de capaciteit voor toezicht in de Groninger 
natuur niet al te ruim in haar jasje zit. Kunt u aangeven hoeveel extra menskracht en budget 
gemoeid zijn met het opsporen en beheren van de in Groningen voorkomende ‘invasieve’ 
dierlijke soorten?

Onze toezichthouders worden niet ingezet voor het opsporen en beheren van de in Groningen voorkomende 
invasieve diersoorten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeer Staten van Groningen:

, voorzitter.

locosecretaris.


