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: Beantwurding skriftlike fragen oer de bestriding fan Jabikskruswoartel
en stikels

Achte hear Veenstra,
Jo skriftlike fragen op grCin fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 16 july
2019, beantwurdzje wy as neikomt.
Jo ynlieding

De Jabikskruswoartel (Sint Jacobskruiskruid) is in plant mei giftige stoffen dy't gefaarlik
weze kinne foar melkfee en hynders. Yn 2007 is troch in steatebreed stipe inisjatyfatstel in
feroardering feststeld oer de Jabikskraswoartel. Der is doe in pakket maatre gels ofpraat om
de plant te bestriden. Ek is der al hiel lang in pro vinsjale stikelferoardering om de
fersprieding fan Stikels (Distel) at bygelyks bermen nei lanbouperselen te beheinen.
De wurking fan de feroarderingen is foar it lest evaluearre yn de Steatekommisje Lan Loft
en Wetter fan 8 septimber 2010. No (simmer 2019) krijt de FNP op'e nij sinjalen fan
laneigners en fee — en hynstehalders dat de fersprieding fan Jabikskraswoartel en Stikels
Under oaren Cit provinsjale bermen en perselen wei op'e nij eskalearret.
Fraach 1:
Wannear hat de provinsje nei 2010 foar it lest de wurking evaluearre, yntem of mei de oare
belutsen partijen, fan de Feroardering Jabikskraskreld 2007 en fan de Stikelferoardering?
Antwurd fraach 1:
Wy stelle elts jier in utfieringsprogramma fergunningferliening, tafersjoch en hanthavening
fest. Yn dat program ma wurdt ek eits jier oanjun hokfoar oardenings wy kontrolearje en
wurdt de wurking fan die oarderings meinommen. It giet dan Cinder oaren om de
"Distelverordening" en de "Jacobskruiskruidverordening". Hanthavening op dizze
oarderings bart troch de FUMO en fynt plak op basis fan fragen en/of klachten. De omfang
hjirfan is al jierren hiel lyts.
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Fraach 2:
HoefoIle klachten binne der perjier sant de evaluaasje yn PS fan 2010 binnen kaam oer de
fersprieding dan wol bestriding fan dizze skealike planten?
Antwurd fraach 2:
Wy kinne net eksakt oanjaan hoefolle klachten der per jier sant 2010 binnen kaam binne
oer de fersprieding fan dizze skealike planten. Elts jier krije wy in pear klachten.

Fraach 3:
Wat docht de Provinsje aktueel yn it deistige behear fan wegen en bermen oan de
bestriding fan Jabikskruswoartel en Stikels ?
Antwurd fraach 3:
It meanrezjym wurdt 6fstimd op Under oaren de oanwezigens fan stikels en/of
Jabikskruskrad yn e berm. Der war in protte fan dizze planten binne, wurdt de berm
minimaal twa kear yn 1 jier meand (foar it momint fan tatsiedzjen). Op plakken wer de berm
oer de kop west hat, bygelyks as gefolch fan grut anderhald oan in dyk, is der in kans dat
stikels de kop op stekke. Yn dizze gefallen wurdt de berm faker meand. Dat soarget foar
reduksje fan de stikels. Nei in pear jier kin de meanfrekwinsje dan wer omleech.
Lans in tat diken wurdt in part fan de berm allinnich yn it neijier meand. It kin weze dat hjir
ek stikels en/of Jabikskruskrad groeie. As dit grutte oantallen binne, dan meane we dizze
plakken apart of we ferwiderje de planten hielendal. Hjirby halde we rekken mei it
oanwezige bioferskaat yn de berm.

Fraach 4:
Sjocht it Kolleezje op basis fan meldingen en klachten reden om de `sliepende'
feroarderingen op 'e nij te aktivearjen? Graach jo argumintaasje werom wol of net?
Antwurd fraach 4:
Omdat wy mar hiel spoaradysk klachten krije oer stikels en Jabikskraskrad, sjogge wy gjin
reden om de "sliepende" oarderings op 'e nij te aktivearjen.
Sa't ek yn it atfieringsprogramma fergunningferliening, tafersjoch en hanthavening fan 2019
stiet (dit is by as brief fan 9 april 2019, merkteken 01650710, ta kundskip nei Provinsjale
Steaten stjoerd), sille wy neigean oft de Distelverordening noch bestean bliuwe moat. It is
Us doel om de diskusje hjiroer begjin takommend jier of te runjen. Jo Steaten wurde hjiroer
dan ek ynformearje.
Mel rju aphtinge,
DeputeakV Steaten fan Fryslan,

drs. A.A.M.
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....,

R.E.

MCM, sekretaris

foar dizze, de loko-provinsjesekretaris
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