Aan: Provinciale Staten van Noord-Holland
Geachte leden van de commissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu,
Op 3 december bespreekt uw commissie de “discussienota tegen uitroeien rosse stekelstaart” van de Partij
voor de Dieren. In deze nota wordt voorgesteld om “het besluit om alle rosse stekelstaarten dood te
schieten in te trekken”.
De opkomst van invasieve exoten vormt wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit.
Natuurbeheerders zijn jaarlijks vele miljoen euro’s kwijt aan het bestrijden van woekerende plantensoorten
als Japanse duizendknoop, Amerikaanse Vogelkers en de waterplant Cabomba. Helaas is het beheren van
invasieve diersoorten als uitheemse rivierkreeften, de Wasbeerhond of roofslakken minder makkelijk
uitvoerbaar, waardoor het des te belangrijker is om vestiging te voorkomen.
Om deze reden is na jarenlange discussie in augustus 2016 een Europese verordening van kracht geworden,
waardoor bezit, handel en kweek van de 49 meest schadelijke exoten voortaan is verboden, en reeds
gevestigde populaties dienen te worden verwijderd. Deze zogenaamde Unielijst wordt op een zorgvuldige
manier samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met economische effecten, gevolgen voor de
natuur, en volksgezondheid. Op grond van het laatste criterium is bijvoorbeeld de Aziatische Hoornaar (een
wespensoort) opgenomen, welke op 31 oktober 2018 in de haven van Amsterdam is waargenomen.
De Rosse Stekelstaart is een van de vier vogelsoorten op de lijst. Zoals in de discussienota terecht is
aangegeven, hybridiseert deze van oorsprong Amerikaanse eend met de Witkopeend. Deze soort is een van
de meest zeldzame vogels van Europa. Door succesvolle maatregelen in Spanje en Portugal nemen de
aantallen weer toe. Juist om deze reden is het van belang om hybridisatie te voorkomen, en om toekomstig
herstel van de Witkopeend richting ons land mogelijk te maken.
Door de decentralisatie van het natuurbeleid zijn de provincies sinds 22 februari 2018 verantwoordelijk voor
het uitvoeren van de verordening. Omdat een Europese Verordening juridisch gezien rechtstreeks van
toepassing is, dient het bevoegd gezag, in dit geval de provincie, de verplichtingen uit de richtlijn om te
zetten in concrete maatregelen.
Onze organisaties zijn zoals bekend geen voorstander van jacht. Alleen indien belangrijke natuurwaarden in
gevaar komen is actief faunabeheer noodzakelijk. In het geval van invasieve exoten, welke na een
uitgebreide beoordeling zijn opgenomen op de Unielijst, is dit het geval. Onze organisaties steunen dan ook
de Europese verordening. Wij realiseren ons de gevolgen voor de individuele dieren, maar zijn in dit geval
van mening dat het belang van biodiversiteit van groter belang is.
De Rosse stekelstaart komt in Noord-Holland vooral voor in Natura-2000 gebieden zoals het Wormer- en
Jisperveld, en de Vechtplassen. Hoogstwaarschijnlijk is een aanvullende toetsing, of een aanpassing van het
beheerplan, nodig om de opdracht van de provincie uit te kunnen voeren. Wij gaan er van uit dat de
provincie het voornemen heeft om de beheerplannen tussentijds te actualiseren, waardoor het juridisch
mogelijk wordt gemaakt om de verplichtingen uit de Europese verordening te realiseren.
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