
 

 

Voorstel aan burgemeester en wethouders 
Zaaknummer 104246 
 
Onderwerp: 
Plan van aanpak Japanse Duizendknoop 2019-2021 
 
Samenvatting/korte toelichting: 
De invasieve exotische plant: de Japanse duizendknoop (JDK) veroorzaakt schade aan de natuur en biodiversiteit. 
Daarnaast kunnen de wortels kapitaalgoederen zoals wegen, bruggen of funderingen aantasten en de stabiliteit 
van grond bij tunnels en dijken ondermijnen. 
Plan van Aanpak 

In de afgelopen periode is een plan van aanpak voor de JDK opgesteld. Dit plan stoelt op de 4 pijlers: Beleid, 
Bestrijding, Beheersing en Communicatie. Het plan van aanpak stelt een verfijning van de chemische bestrijding 
voor. De planten worden niet meer gemaaid en besproeid, maar 1x per jaar voorzien van een stengelinjectie met 
een 20% glyfosaatoplossing. Deze zeer gerichte toepassing resulteert in een minimale milieubelasting en er is er 
geen omgevingscontact mogelijk. 
 Planning 
De aanpak bestrijkt een periode van 3 jaar. Na deze periode wordt de effectiviteit van de aanpak geëvalueerd en 
een vervolgkoers bepaald. 
 
Financiële consequenties en wijze van dekking, incl. begrotingspost: 
De financiering voor de uitvoering van het Plan van Aanpak voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop op 
gemeentelijke gronden voor de periode 2019-2021 is bedrag opgenomen in de programmabegroting 2019-2021. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop voor de periode 

2019 t/m 2021; 
2. de protocollen en werkinstructie betreffende de omgang met de Japanse duizendknoop vast te stellen. Het 

betreft: 

• Bijlage 2. Werken in besmet gebied (beheer- en onderzoekwerkzaamheden); 

• Bijlage 3. Aannemersinstructie: Verwijderen van de Japanse duizendknoop; 

• Bijlage 4. Boswerkzaamheden; 
3. De genoemde beleidsregels en sanctiemaatregelen als genoemd in het Plan van Aanpak vast te stellen, 

samengevat in bijlage 5 Beleidsregels en sanctiemaatregelen Japanse duizendknoop; 
4. in te stemmen met het gebruik van glyfosaat voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop voor een 

periode van 3 jaar (2019-2021), waarbij in de gebruikstoepassing de voorkeursvolgorde: als eerste injecteren 
en als tweede een stobbenbehandeling is; 

5. het overgelegde raadsvoorstel en conceptraadsbesluit vast te stellen, waarin de gemeenteraad gevraagd wordt 
om: 
a. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop; 
b. de volgende uitgangspunten voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop vast te stellen voor de 

periode 2019-2021: 
 i. glyfosaat in te zetten bij de bestrijding van de  Japanse duizendknoop door middel van het  
  injecteren van de plantenstengels; 
 ii. een bestrijdingscampagne te starten ter ondersteuning van inwoners bij de bestrijding; 

 c. na drie jaar een evaluatie van de effectiviteit van dit plan van aanpak uit te voeren en deze aan de raad  
  aan te bieden. 
6. gedurende 3 jaar (2019-2021) een bestrijdings-subsidie beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de JDK 

op particulier terrein met de inzet van glyfosaatinjecties. Alleen bewoners/particulieren komen in eerste 
instantie in aanmerking voor de (door de gemeente uitgevoerde) ondersteuning.  

7. De Agendacommissie te verzoeken het raadsvoorstel en conceptraadsbesluit ter vaststelling voor te leggen 
aan de gemeenteraad. 

 
Aldus besloten d.d. 27 november 2018  
 
 
 
 


