AANVAARD

Motie 75 Rivierkreeft
Provinciale Staten van Utrecht, bijeen in vergadering op woensdag 28 juni 2022 aan de orde hebbende
Statenvoorstel kadernota
Constaterende
– Dat in het uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 Invasieve exoten, de bestrijding van de
Amerikaanse rivierkreeft niet is opgenomen
– dat de Rijksoverheid verantwoordelijkheid draagt voor de bestrijding van deze invasieve exoot
– -dat door het Rijk te weinig wordt gedaan om deze invasieve exoot te bestrijden
– -dat het thema van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022-2026 het gezamenlijk
aanpakken ten dienste van de beheersing van al wijdverspreide invasieve exoten
– -dat de provincie Utrecht met het oog op natuurbelangen en natuurbehoud in de Molenpolder
een pilot uitvoert in het kader van bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft

Overwegende dat:
– Agrariërs en andere grondgebruikers veel overlast ervaren van de Amerikaanse rivierkreeft;
– Door het uitblijven van bestrijding door het rijk zij zich van het kastje naar de muur gestuurd
voelen door de verschillende overheden
– -dat de omvang van dit probleem steeds ernstiger vormen begint aan te nemen, zowel in
aantallen als in verspreidingsgebied
– Dat de biodiversiteit in (boeren)sloten hier ernstig onder te lijden heeft

Roept GS op
- Richting het kabinet (en ook in IPO-verband) te lobbyen voor een snelle en stevige aanpak
vanuit de landelijke overheid;
- Een actuele inventarisatie te doen van de aanwezigheid van rivierkreeften in Natura 2000gebieden en NNN-gebieden in provincie Utrecht
- vanuit het belang van biodiversiteit ook in het westelijk veenweidegebied een pilot te doen.
Daarvoor in overleg te treden met het waterschap HDSR en te participeren in de 2 proeven
met betrekking tot bestrijding van rivierkreeften, die HDSR in samenwerking met de WUR gaat
doen
- Met de waterschappen scenario’s uit te werken hoe de provincie en de waterschappen een
rol kunnen spelen bij de bestrijding van de Amerikaanse Rivierkreeft;
- Op basis van deze scenario’s zo mogelijk bij de begroting 2023 (bij Kadernota 2024?)met een
plan van aanpak te komen om de rivierkreeft te bestrijden.
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