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MOTIE, ex artikel 31 Reglement van orde

Statenvergadering 15-12-2021

Agendapunt 06. Startnotitie Invasieve Exoten

Korte titel motie Uitwerken risico’s en schade Amerikaanse rivierkreeft

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
- Amerikaanse rivierkreeften schade kunnen veroorzaken aan de Friese 

biodiversiteit, economie en gezondheid;
- De Staten vorig jaar bij motie haar zorgen hebben geuit over de impact van 

Amerikaanse rivierkreeften op het Friese natuur- en watersysteem;
- De aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft de verantwoordelijkheid is van het Rijk;
- Er op dit moment geen effectieve bestrijding is voor de Amerikaanse rivierkreeft.

overwegende dat
- Het ontbreken van een effectieve bestrijding betekent dat de kans groot is dat de 

Amerikaanse rivierkreeft schade zal aanrichten aan de Friese biodiversiteit, 
economie en gezondheid;

- Uit de notitie niet blijkt wat de risico’s zijn voor Fryslân als het Rijk geen effectieve 
maatregelen neemt tegen de Amerikaanse rivierkreeft;

- Uit de notitie niet blijkt hoe en door wie de schade van de Amerikaanse rivierkreeft 
moet worden vastgesteld;

- Uit de notitie niet blijkt wat de visie is van het Rijk over compensatie van de door de
Amerikaanse rivierkreeft aangerichte schade.

Spreken haar mening uit: 

Dat zolang Fryslân niet verantwoordelijk is voor de aanpak van de Amerikaanse 
rivierkreeft zij ook niet voor de schade zal betalen;

En verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in gesprek te gaan met het Rijk over 
bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft en duidelijkheid te verschaffen over

 de risico’s voor Fryslân zolang het Rijk geen effectieve maatregelen neemt;
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 hoe en door wie de schade moet worden vastgesteld;
 hoe schade gecompenseerd gaat worden; 

De uitkomsten van de gesprekken uit te werken in de Beleidsnotitite Invasieve Exoten
en gaan over tot de orde van de dag
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