MOTIE vreemd aan de orde van de dag
Aan

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in
vergadering bijeen op 25 september 2020

Datum

16 september 2020

Onderwerp

Het ministerie van L.N.& V. verzoeken deel te nemen bij het opstellen van een plan
van aanpak naar de meest effectieve wijze om de invasieve exoot, de Amerikaanse
rivierkreeft, te minimaliseren, beheersen of te verdrijven.

Inleiding:
Gemeenten, waterschappen, beheerders en eigenaren van waterrijk gebied ervaren in toenemende
mate destructieve last van invasieve exoten1, zoals de Amerikaanse rivierkreeft. De last van de
grote aantal aanwezige kreeften, vindt plaats in heel Nederland, met als zwaartepunt de provincies
Utrecht, Noord- en Zuid Holland.
Recente onderzoeken bevestigt dat de rode Amerikaanse rivierkreeft een opportunistische soort is,
hij plant zich snel voort en kan gedijen onder veel verschillende omstandigheden. Deze
onderzoeken bieden nog onvoldoende handvatten voor bestrijding of beheersing van de populatie.
Aanvullende onderzoeken zijn noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de kosten en de
effectiviteit van het wegvangen van de kreeften.
Constaterende dat:
De overlast/schade die deze exoten veroorzaken zijn:
• Verstoring natuurlijke oorspronkelijke habitat;
• Ingraven in oevers;
• Ondermijnen stuwen en veenkaden;
• Aantasten veiligheid van de bebouwde omgeving;
• Onomkeerbare schade aan waterplanten;
• Afname biodiversiteit;
• Verdrijven van oorspronkelijke vissoorten;
• Bedreigend gevoel omdat de dieren in groepen op het land lopen en/of zich verzamelen in
de greppel of de sloot;
• Besmettingsgevaar door een schimmel op deze exoten.

Overwegende dat:
• Schade aan het watersysteem leid tot afname biodiversiteit en oeverafkalving. Hierdoor
worden overheden geconfronteerd met kostbare herstelwerkzaamheden en mogelijke
desinvesteringen bij waterkwaliteitsmaatregelen;
• Het een probleem is in grote delen van Nederland;
• We dit niet als individueel bestuursorgaan kunnen oplossen,
• De mogelijkheden om hier tegen op te treden beperkt zijn door landelijke wet- en
regelgeving;
• Schades die ontstaan moeten binnen de eigen budgetten worden opgevangen;
• De financiële gevolgen drukken op de begrotingen van genoemde partijen;
• Iedere belanghebbende apart geen vuist kan maken;
• We dit gezamenlijk moeten oppakken om deze oprukkende last veroorzaker een halt toe te
roepen;
• We tot een passende oplossing en plan van aanpak willen komen;
• Als we willen komen tot een plan van aanpak het van het grootst mogelijke belang is om
alle betrokken partijen bijeen te roepen.
Verzoekt het VNG-bestuur om:
• Bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het einde van het jaar
aandringen op deelname in een taskforce met de Unie van Waterschappen, gemeenten en
andere betrokken partijen, om in gezamenlijkheid met experts te werken aan een bruikbare
en implementeerbare aanpak van deze destructieve invasieve exoot.
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