Besluit van XXX , houdende wijziging van het Besluit natuurbescherming en het Besluit
activiteiten leefomgeving in verband met een handelsverbod in Aziatische
duizendknopen en wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met de
additionele aanwijzing van door de provincies te bestrijden invasieve uitheemse soorten
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. XXX;
Gelet op artikel 3.39 van de Wet natuurbescherming en de artikelen 2.18, eerste lid, aanhef en
onderdeel f, onder 3°, en 4.3, eerste lid, aanhef en onderdeel n, van de Omgevingswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van XXX nr. XXX);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van
XXX, nr. XXX;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I (Wijziging Besluit natuurbescherming)
Aan titel 3.1 van het Besluit natuurbescherming wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 3.1a
Als soort als bedoeld in artikel 3.39 van de wet worden de volgende soorten aangewezen:
a. Japanse duizendknoop (Fallopia japonica);
b. Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis); en
c. bastaardduizendknoop (Fallopia x bohemica).
Artikel II (Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving)
Aan paragraaf 11.2.10 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt een artikel toegevoegd,
luidende:
Artikel 11.109a (handelsverbod invasieve exoten, niet behorende tot de invasieve
uitheemse soorten die zijn aangewezen op grond van artikel 4 van de invasieve-exotenbasisverordening)
Planten, of delen of producten daarvan, die zich kunnen voortplanten, van de volgende soorten
worden niet verhandeld:
a. Japanse duizendknoop (Fallopia japonica);
b. Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis); en
c. bastaardduizendknoop (Fallopia x bohemica).
Artikel III (Wijziging Besluit kwaliteit leefomgeving)
Bijlage VC bij artikel 3.29 van het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder het kopje ‘Vogels’ wordt na de regel
Rosse stekelstaart

Oxyura jamaicensis

de volgende regel ingevoegd:
Treurmaina

Acridotheres tristis

2. Onder het kopje ‘Vissen’ wordt na de regel

Blauwband

Pseudorasbora parva

de volgende regel ingevoegd:
Zonnebaars

Lepomis gibbosus

3. Na het kopje ‘Insecten’ wordt een nieuw kopje ingevoegd, luidende:
Platwormen
4. Onder het kopje ‘platwormen’ (nieuw) wordt de volgende regel ingevoegd:
Nieuw-Zeelandse landplatworm

Arthurdendyus triangulatus

5. Onder het kopje ‘Terrestrische planten’ wordt de regel
Alligatorkruid

Alternanthera philoxeroides

vervangen door de regels:
Amerikaans bezemgras
Ballonrank
Chinese struikklaver

Andropogon virginicus
Cardiospermum grandiflorum
Lespedeza cuneata

6. Onder het kopje ‘Terrestrische planten’ wordt voor de regel
Gewone gunnera

Gunnera tinctoria

de volgende regel ingevoegd:
Gestekelde duizendknoop

Persicaria perfoliata

7. Onder het kopje ‘Terrestrische planten’ wordt na de regel
Gewone gunnera

Gunnera tinctoria

de regel
Gestekelde duizendknoop

Persicaria perfoliata

vervangen door de regels:
Hemelboom
Hoog pampagras
Japanse klimvaren

Ailanthus altissima
Cortaderia jubata
Lygodium japonicum

8. Onder het kopje ‘Terrestrische planten’ worden na de regel
Kudzu

Pueraria montana var. Lobata

de volgende regels ingevoegd:
Mesquite
Oosterse hop

Prosopis juliflora
Humulus scandens

9. Onder het kopje ‘Terrestrische planten’ worden na de regel

Reuzenberenklauw

Heracleum mantegazzianum

de volgende regels ingevoegd:
Roze rimpelgras
Schijnambrosia

Ehrharta calycina
Parthenium hysterophorus

10. Onder het kopje ‘Terrestrische planten’ wordt na de regel
Struikaster

Baccharis halimifolia

de regel
Schijnambrosia

Parthenium hysterophorus

vervangen door de regels:
Talgboom
Wilgacacia

Triadica sebifera
Acacia saligna

11. Onder het kopje ‘Water- en oeverplanten’ worden voor de regel
Grote waternavel

Hydrocotyle ranunculoides

de volgende regels ingevoegd:
Alligatorkruid
Grote vlotvaren

Alternanthera philoxeroides
Salvinia molesta

12. Onder het kopje ‘Water- en oeverplanten’ wordt na de regel
Parelvederkruid

Myriophyllum aquaticum

de volgende regel ingevoegd:
Smalle theeplant

Gymnocoronis spilanthoides

Artikel IV (Inwerkingtreding)
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2021, met uitzondering van de artikelen II en
III, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende
artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

