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Algemeen
Uit de beleidsvoornemens spreekt een voorzorgbeginsel dat aanspreekt. Door snel
en efficiënt te signaleren en te oordelen is het mogelijk om gerichte maatregelen te
nemen ter voorkoming van nieuwe invasies. Ook het niet vanuit het landelijke beleid
trekken aan soorten die praktisch gesproken als ‘onuitroeibaar’ zijn te beschouwen
lijkt een logische stap.
Definitie
Een vraag bij de definitie van exoot is, in hoeverre soorten die in Europese
buurlanden zijn geïntroduceerd en vervolgens op eigen kracht Nederland bereiken,
niet ook tot het beleidsveld horen. De praktijk bewijst bovendien dat het vaak moeilijk
is om aan te tonen of een soort al dan niet op eigen kracht Nederland heeft bereikt.
Signalering
Een goed gerichte signalering is essentieel. De vrijwillige waarnemers in Nederland
kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Zij kijken immers op allerlei onverwachte
plekken en doen geregeld onverwachte vondsten van onverwachte soorten.
Belangrijk is dat signalen van de vrijwilligers een goede plek in de keten krijgen,
waardoor een snelle reactie van COIE mogelijk wordt gemaakt. Het gaat hier
bijvoorbeeld om een centrale determinatie -faciliteit (voor dit soort vaak onbekende
soorten) en een centrale plek waar de gegevens bijeenkomen.
Vrijwilligersorganisaties zijn ook prima in staat om gericht aandacht te vragen voor
soorten die uit hoofde van hun risico voor de biodiversiteit een extra snelle
signalering vergen.
Lokaal beleid
Een invasieve soort di e vanuit nationaal perspectief is opgegeven, kan op lokaal
niveau een serieuze bedreiging zijn voor de biodiversiteit. Als dit type bedreigingen
niet wordt opgepakt kan het uiteindelijk op nationale schaal tot een risico voor de
biodiversiteit leiden. Dit vraagt om een goede signalering van lokale
biodiversiteitontwikkelingen en landelijke of provinciale regie.
Voorzorg
Effectief vanuit een voorzorgbeginsel opereren betekent dat er voor een grote
hoeveelheid soorten een goede risico -inschatting moet worden opgesteld. Dit moet
met grote voortvarendheid worden opgepakt.
Invasieven en andere beleidsvelden
Het nationale beleid ten aanzien van invasieve exoten is nu vanuit biodiversiteit
ingericht. Invasieve planten en dieren kunnen ook een direct gezondheids risico (bijv.
Ambrosia, via pollen) of economisch risico geven. Bij het selecteren van soorten
waarvoor een risico -analyse wordt opgesteld moeten de risico’s vanuit andere
beleidsvelden worden meegenomen.

VOFF
Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna ( VOFF) is de koepelorganisatie voor 10
Particuliere Gegegevensbeherende Organisaties (PGO’s). De missie van de VOFF
is: met behulp van vrijwilligers verzamelde natuurgegevens beschikbaar te maken te
behoeve van natuurbeleid, natuurbeheer en wetenschappelij k onderzoek. De
vrijwillige waarnemers bij de PGO’s dragen in hoge mate bij aan de volledigheid en
kwaliteit van de gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna, waaraan samen
met de Gegevensautoriteit Natuur wordt gewerkt.
Bovenstaande zienswijze is niet in de volle breedte van de achterban van de VOFF
teruggelegd. Waar deze notitie correctie of nuancering behoeft zal deze tijdens het
rondetafelgesprek worden gegeve n.

