Bijlage 2 bij Persbericht LTO vakgroep bomen en vaste planten d.d. 1 april 2016

Inbreng van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de informele
ministeriële bijeenkomst voor milieu- en transportministers op 14 en 15 april 2016
(Kamerstuk 21501-33, nr. 578); pag. 12-15. Bron:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D13201&did=2016D13201
Verordening invasieve exoten
De leden van de VVD-fractie willen de staatssecretaris vragen naar de nadere uitwerking van de
Europese verordening tegen invasieve exoten (Verordening 1143/2014) die sinds 1 januari 2015
van kracht is. Specifieker willen de leden van de VVD-fractie vragen naar de Unielijst, de
samenstelling en de totstandkoming van deze lijst. De verwachting is dat de Unielijst eind maart
zal worden gepubliceerd en daarmee van kracht zal zijn. Deze leden hebben echter zorgen bij de
Unielijst, mede naar aanleiding van signalen vanuit de sector. In een eerder stadium heeft
Nederland al om verscheidene redenen tegen deze lijst gestemd. Deze leden vragen de
staatssecretaris of Nederland nog invloed kan uitoefenen op de eerste Unielijst. Zo ja, is de
staatssecretaris daartoe bereid? Is zij bereid daarbij ook het belang van de Nederlandse kwekers
mee te nemen? De leden van de VVD-fractie willen daarnaast aandacht vragen voor de
mogelijke grote financiële gevolgen van de nu geformuleerde Unielijst voor Nederlandse
kwekers. Deelt de staatssecretaris deze zorgen? Kan de staatssecretaris ingaan op de suggestie
om het verbod op invasieve soorten gebiedsgericht in te richten? Is de staatssecretaris bereid
zich hiervoor in te zetten tijdens de komende informele Milieu- en Transportraad? Zo ja, op
welke manier gaat de staatssecretaris dit doen, en is de staatssecretaris bereid de Kamer over
de uitkomst te informeren? Tot slot vragen de leden van de VVD-fractie hoe de afzonderlijke
lidstaten in de toekomst betrokken zullen worden bij de totstandkoming van de Unielijsten.
De leden van de CDA-fractie zijn zeer verontrust over de uitvoering van Verordening 1143/2014
door de Europese Commissie bij de invulling van de lijsten van invasieve exoten. Deze leden
vinden het onbegrijpelijk dat de Commissie zonder goede analyses van alles verbiedt, ondanks
de klimatologische en landschapsverschillen in Europa.
Wat vindt de staatssecretaris ervan dat de Europese Commissie nu afkondigt dat het in bezit
houden van waterhyacinten verboden wordt? Deelt de staatssecretaris de mening dat een
verbod op onder andere deze niet-winterharde waterplant disproportioneel is voor landen waar
deze plant het 's winters niet overleeft?
De leden van de CDA-fractie zijn van mening dat snel voorkomen moet worden dat de Europese
Commissie nog meer soorten verbiedt waarbij het verbod onvoldoende is onderbouwd. Deelt de
staatssecretaris deze mening? Deelt zij de opvatting dat de Europese Commissie onvoldoende
oog heeft voor nut en noodzaak en zonder inspraakprocedures komt met een verbod op soorten
waarvoor in grote delen van Europa geen enkele aanleiding is met het oog op de biodiversiteit?
En deelt zij de opvatting dat de kosten om deze soorten te elimineren in plantsoenen en natuur
en de kosten van het niet meer kunnen telen in de sierteelt groot zijn? Zo ja, wat gaat de
staatssecretaris hiertegen doen? Kan zij aangeven wat de gevolgen van deze en voorgenomen
lijsten zijn voor de kosten voor zowel de economie als de handhaving? Is de staatssecretaris
bereid om zich ervoor in te spannen dat alleen soorten op deze lijst komen die zonder ingrijpen
tot grote schade leiden? Hoe gaat de staatssecretaris hierover het gesprek aan met andere
lidstaten en de Europese Commissie? Wat gaat zij eraan doen om ervoor te zorgen dat lidstaten
in de toekomst betrokken worden bij het samenstellen van deze lijsten van invasieve soorten?
Kan de staatssecretaris de economische gevolgen van de huidige lijst, en toekomstige lijsten
voor de Nederlandse sierteelt inzichtelijk maken? Deelt zij de mening dat het ervoor

verantwoordelijk is dat er bij de samenstelling van de lijsten goede en voldoende input geleverd
dient te worden? Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat de Nederlandse input voor de
risicoanalyses, zoals de economische en sociaal-maatschappelijke impact, bij een verbod op
desbetreffende soort tijdig aangeleverd wordt?
De leden van de SGP-fractie vragen graag de aandacht van de staatssecretaris voor dreigende
problemen bij de uitvoering van de Europese Verordening voor bestrijding van invasieve exoten
(1143/2014). De Europese Commissie is in vliegende vaart van start gegaan met het opstellen
van de Unielijst, een lijst met invasieve exoten die bestreden moeten worden. De huidige
voorstellen beloven weinig goeds voor onder meer de Nederlandse tuinbouw. Verschillende
betrokkenen constateren dat er soorten op de lijst gezet worden die van groot economisch
belang zijn en in veel lidstaten niet voor problemen zorgen en dat er soorten achterwege blijven
die juist wel schadelijk zijn en grote risico’s met zich meebrengen. Deze leden wijzen op
bijvoorbeeld de waterhyacint. Deze waterplant vormt voor enkele zuidelijke lidstaten een
probleem. In een land als Spanje is het kweken van deze soort daarom allang verboden. In veel
andere lidstaten levert deze waterplant echter geen risico’s op, omdat hij lage temperaturen niet
overleeft. In Nederland wordt deze waterplant daarom als tuinplant gekweekt en op de
Nederlandse markt gebracht. Deze waterhyacint hoort niet op de Unielijst thuis, maar is er door
de Europese Commissie wel opgezet. Deelt de staatssecretaris deze zorg?
De leden van de SGP-fractie constateren dat de Europese Commissie procedurele fouten maakt.
De verordening richt zich op de invasieve exoten die in veel lidstaten een ernstig probleem
kunnen vormen. In lijn hiermee zijn in de verordening ook enkele criteria opgenomen. De
Europese Commissie zou een onderzoeksinstructie opstellen met een nadere uitwerking van deze
criteria. Deze onderzoeksinstructie is er nog niet. Een deel van de soorten op de voorgestelde
Unielijst lijkt ook niet aan de criteria uit de verordening te voldoen. Toch wil de Europese
Commissie de huidige voorstellen doorzetten. De leden van de SGP-fractie vinden dat een
zorgelijke gang van zaken. Niet voor niets heeft het Europees Parlement inmiddels een resolutie
aangenomen waarin zij de Europese Commissie tot de orde roept.
De leden van de SGP-fractie horen graag wat de inzet van de staatssecretaris is. Gaat zij dit
probleem bij de komende informele Milieu- en Transportraad aankaarten? Is zij bereid in overleg
met andere lidstaten de Europese Commissie te verzoeken de huidige voorstellen in te trekken,
eerst een onderzoeksinstructie op te stellen en vervolgens op basis van goede en transparante
risicoanalyses een Unielijst op te stellen waarop alleen die soorten opgenomen worden die
daadwerkelijk in veel lidstaten grote problemen kunnen veroorzaken?

