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! 

Westv&orne 

• 

Motie: Japanse Duizendknoop 

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 31 mei 2011; 

Overwegende 
• dat de Japanse Duizendknoop binnen en buiten de Gemeente Westvoorne zeer waarschijnlijk aan het 

verspreiden is; 
• dat de gemeente, maar ook burgers in de (nabije) toekomst geconfronteerd worden met hoge kosten 

als gevolg van het bestrijden en/of schade; 
• dat de plant wordt vermeid op de lijst van invasieve exoten van het EPPO (European and 

Mediterranean Plant Protection Organization); 
• dat in Engeland reeds vergaande maatregelen zijn genomen om de verspreiding te beperken en/of te 
- voorkomen; 
• dat de landelijke overheid pas regels gaat stellen, wanneer er sprake is van gezondheids- en/of 

financiële schade; 

is van mening 
• dat de Japanse Duizendknoop een invasieve exoot is; 
• dat een doelmatige bestrijding alleen effectief is, wanneer deze gezamenlijk wordt uitgevoerd 

(gemeente, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat en natuurbeheerders); 
• dat conform "guiding principle 2" van de Convention on Biological Diversity (CBD) maatregelen m.b.t. 

bestrijding noodzakelijk zijn; 
• dat de gemeente de bestrijding proactief moet oppakken en een voortrekkersrol m.b.t. de 

gezamenlijke aanpak op zich moet nemen; 

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders; 
• om de effectiviteit van de huidige bestrijding binnen de gemeente te evalueren; 
• middels een brief de provincie op te roepen om de bestrijdingsmogelijkheden te evalueren en een 

meldingsplicht in te voeren voor instanties zoals gemeenten, natuurbeheerders, waterschappen e.d., 
zodat een gezamenlijke aanpak effectief kan worden uitgevoerd; 

• deze motie ter informatie te zenden aan alle gemeenten. Rijkswaterstaat en waterschappen G^\ n f i J ) { J i ^ (A ' ^S . 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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