Provinciale Staten

Zaaknummer: 81644
Vragen van het statenlid François Babijn (PvZ) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 228.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
Jacobskruiskruid:
(ingekomen: 27 juli 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. (a) Is uw college het eens met de ZLTO die
aandringt op bestrijding van Jacobskruiskruid
en de situatie urgent noemt?
(b) Zo nee, waarom niet?
(c) Zo ja, welke stappen gaat uw college dan
ondernemen om deze problematiek aan te
pakken?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Jacobskruiskruid is een inheemse soort die
van nature in Nederland thuishoort en zeer
waardevol is voor de Nederlandse
biodiversiteit. Er zijn meer dan 150
Nederlandse soorten insecten bekend die de
plant gebruiken als voedselplant, waaronder
meerdere Rode Lijst-soorten. Naast de
functie als voedselleverancier is
jacobskruiskruid ook voor meer dan 30
soorten de plant die wordt gebruikt voor de
voortplanting (waardplant).
In bijna alle wegbermen, min of meer
natuurlijk beheerde graslanden/gazons en
natuurlijke vegetaties komt de plant voor. Het
ter bestrijding van jacobskruiskruid maaien
van al die terreinen leidt tot een gigantische
kostenpost. Bovendien blijft bij maaien de
plant nog steeds aanwezig in graslanden en
kan deze nog steeds worden opgenomen
door vee of terechtkomen in het hooi.
Voor vergiftigingsrisico’s door opname van
jacobskruiskruid is geen actief
overheidshandelen noodzakelijk.
Betrokkenen kunnen voldoende op de
hoogte zijn van mogelijke gevaren en daar
gepaste maatregelen tegen treffen.

2.

a) Kan uw college bevestigen dat
Jacobskruiskruid in bermen en op andere
locaties is ingezaaid en nog steeds wordt
ingezaaid in Zeeland?
(b) Zo ja, wie is/zijn daarvoor
verantwoordelijk?
(c) Denkt uw college dat de kosten, voor de
noodzakelijke bestrijding van deze uiterst
giftige plant, o.a. gelegd kunnen worden bij
die verantwoordelijke(n)?

2.

Nee, niet voor wat betreft de Provinciale
wegbermen. Jacobskruiskruid heeft zich
voornamelijk op eigen kracht verspreid.

3.

Het feit is dat als een veehouder koeien laat
grazen in een weide die te weinig voedsel
bevat en de koeien vervolgens ook niet
bijvoert, dan krijgt die veehouder binnen de
kortste keren een proces-verbaal aan zijn
broek en kan zijn veestapel in beslag worden
genomen!

3.

Dierenleed en dierenmishandeling dient waar
mogelijk voorkomen respectievelijk afgekeurd
te worden.
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van
veehouders dat zij goed voor hun dieren
zorgen.

Vragen aan gedeputeerde staten
(a) Is uw college, met dat feit in het
achterhoofd, met ons van mening dat in de
wetenschap dat als in tijden van
voedselschaarste en droogte runderen en
paarden wel Jacobskruiskruid gaan eten,
terwijl zij dat normaalgesproken mijden, met
name de dieren in de ‘Nieuwe
Natuurgebieden’ gemonitord dienen te
worden, omdat deze gebieden per definitie
voedselarm worden ingericht?
(b) Of is uw college het niet met de PARTIJ
VOOR ZEELAND (PVZ) eens dat
dierenleed/dierenmishandeling te allen tijde
aangepakt dient te worden, en beter nog,
dient te worden voorkomen?

Antwoorden van gedeputeerde staten
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