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Schagen SCHAGEN

Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van 2 april 2019

Agendapunt: 21

Onderwerp: Aanpak Japanse duizendknoop in gemeente Schagen 

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 2 april 2019,

constaterende dat

» in onze gemeente diverse groeihaarden zijn vastgesteld van de Japanse duizendknooop, een plant die 
enorm woekert en miljoenenschade kan aanrichten aan bestrating, asfaltwegen en zelfs funderingen 
van gebouwen,

» in veel andere gemeenten de noodklok is geluid omdat deze plant zeer moeilijk te bestrijden is en daar 
nu wordt overgegaan tot het gebruik van glyfosaat (Roundup),

» de gemeente Schagen in reactie op schríftelijke vragen van het CDA aangeeft dat er nog geen beleid is 
vastgesteld voor de aanpak van dit "groeiende" probleem en pas later in dit jaar met een plan van 
aanpak te komen,

overwegende dat

» wij absoluut willen voorkomen dat onze gemeente moet overgaan tot gebruik van het zeer schadelijke 
bestrijdingsmiddel glyfosaat,

» we nu aan het begin van het groeiseizoen staan waarin de scheuten deze plant tot 20 centimeter per 
dag kunnen groeien,

roept het college op

» op korte termijn de inwoners te informeren over deze extreem woekerende plant en de mogelijke 
aanpak op privé-terrein door uítsteken, afgraven en afvoer bij restafval,

» de inwoners op te roepen om groeihaarden te melden bij de gemeente zodat deze in staat wordt 
gesteld om deze plaatsen te monitoren,

» op korte termijn te komen met een plan van aanpak van deze en andere exoten die een bedreiging 
kunnen vormen voor ons buitengebied.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Meer informatie:

https://www.wur.nl/nl/artikel/Japanse-duizendknoop-Wat-kun-ie-eraan-doen.htm
https://www.ad.nl/binnenland/iapanse-duizendknoop-botanisch-monster-is-biina-onuitroeibaar~adfcd891/
https://www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen/to-3/bestriiden-van-de-iapanse-duizendknoop.htm
https://denhelderactueel.nl/2018/07/pas-op-voor-de-iapanse-duizendknoop/

Onderwerp
Aan
Datum

: Aanpak Japanse duizendknoop 
: college/ portefeuillehouder 
: 12 maart 2019

Geacht(e) college, portefeuillehouder,

Hierbij verzoeken wij u de volgende vragen schríftelijk te beantwoorden:

Op diverse plaatsen in de gemeente Schagen zijn groeihaarden vastgesteld van de Japanse 
duizendknoop, een plant die enorm woekert en grote schade kan aanrichten aan bestrating, 
asfaltwegen en zelfs funderingen van gebouwen.

In de gemeente Amersfoort wordt gesproken over een miljoenenschade voor de gemeente, vandaar 
dat de Staatssecretaris van Economische Zaken deze gemeente ontheffing heeft verleend voor het 
gebruik van glyfosaat (Roundup) bij de bestrijding ervan. Alle reden om ervoor te zorgen dat we het 
in onze gemeente zo ver niet laten komen.

De CDA-fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is er binnen ons gemeentelijk apparaat beleid vastgesteld voor de bestrijding van de 
vastgestelde groeihaarden van de Japanse duizendknoop? Wij hebben op dit moment geen 
vastgesteld beleid. Wel hebben wij een vaststaande praktijk dat bij het constateren van de 
Japanse Duizendknoop we deze afmaaien, afvoeren en blijven monitoren.

2. Zo ja, op welke manier wordt deze woekeraar op dit moment aangepakt? Op dit moment 
pakken wij Japanse Duizendknoop aan door deze regelmatig af te maaien. Hierdoor 
verdwijnt deze niet, maar dit zorgt wel voor een remming van de uitbreiding.

3. Op welke wijze worden de inwoners van de gemeente Schagen opgeroepen om nieuwe 
haarden te melden en/of zelf te bestrijden? Bewoners zijn nog niet actief opgeroepen om 
nieuwe haarden te melden en/of zelf te bestrijden. Dit zijn we wel van plan waarbij wij 
inwoners de Japanse duizendknoop willen laten herkennen, laten bestrijden en op een juiste 
manier laten afvoeren via de grijze restafvalcontainer (zodat verbranding plaatsvindt, in 
plaats van compostering via de groene gft-containers).

4. Indien dat nog niet het geval is: op welke termijn wordt beleid ontwikkeld voor een 
planmatige aanpak ter voorkoming van enorme financiële schade? Wij zijn voornemens om 
nog dit jaar met een plan van aanpak te komen, wat duidelijkheid geeft hoe om te gaan met 
de hinderlijke Japanse duizendknoop en wat inwoners hieraan kunnen bijdragen.
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