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Na het grondig doornemen van de beleidsnota en gerelateerde achtergrondinformatie kom ik tot
de conclusie dat de nota m.i. helder geschreven is en getuigt van een grondige en genuanceerde
analyse van de problematiek.

De uitvoering van het beleid t.a.v exoten en biodiversiteit te laten aansluiten op bestaande
procedures en organisaties rond planten- en dierziekten ligt voor de hand omdat het probleen van
invasieve exoten in beide gevallen grotendeels door menselijke (economische) activiteiten
veroorzaakt wordt. Preventie zal dan ook op vergelijkbare manier kunnen worden aangepakt.

Een groot verschil ligt in het feit dat er bij plant- en dierziekten een direct economisch risico is
waar veel actoren gevoelig voor zijn, terwijl biodiversiteitsverlies minder tastbaar is en minder
economisch te vertalen is. Hierdoor zal het draagvlak voor beleidsmaatregelen die als
handelsbelemmerend worden ervaren bij veel actoren minder zijn als er geen direct risico op
economische schade mee is gemoeid. Kennis over potentieel risicovolle organismen voor bv.
landbouwgewassen (Q-organismen) zijn dan ook veel beter dan voor organismen die natuurlijke
ecosystemen potentieel bedreigen.

Risico analyses t.a.v. biodiversiteit-bedreigende soorten vereisen daarom mogelijk een andere
verbrede aanpak. Dit geld met name voor de mate waarin minder bekende exoten zich in
natuurlijke ecosystemen explosief kunnen ontwikkelen (waarom dat soms wel of juist niet gebeurt
is vaak niet duidelijk). Het huidige instrumentarium voor Plaag Risico Analyse zal daartoe moeten
worden aangepast en beter onderbouwd.
Signalering en monitoring van exoten door PGO’s en terreinbeheerders is nuttig om problemen in
de kiem te kunnen aanpakken of beheersen, maar zoals gezegd is eliminatie in natuurgebieden in
veel gevallen (zeker daar waar het om bijvoorbeeld insecten of micro-organismen gaat vrijwel niet
haalbaar. Preventie, signalering en monitoring bij import moet worden verbreed om ook niet
landbouw gerelateerde organismen op te sporen en te onderwerpen aan een risico analyse. Het
COIE zou zich daarom m.i. ook moeten richten op risico analyses van nog niet gesignaleerde
organismen (of activiteiten die dat beïnvloeden).

Omdat het risico t.a.v. bioidiversiteit van veel binnenkomende exoten niet goed is in te schatten zal
zijn, een algemeen preventief beleid import / transport belangrijk blijven. De samenhang tussen
regelgeving, bewustwording en verantwoordelijkheid van bedrijfsleven en burgers en
handelsbelangen wordt in de beleidsnota duidelijk verwoord. De beleidsinstrumten hiervoor lijken
echter nogal vaag en ik ben benieuwd de effectiviteit zal worden geëvalueerd.

