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Aanzet voor een nieuw distelbeleid

De FFF-dlstelwerkgroep geeft een aanzet voor een nieuw dlstelbeleld in Friesland, vervat in een aantal

punten. Hierbij is rekening gehouden met de inzichten zoals in het dlstelnummer zijn verwoord en met

de belangen van landbouw, natuurbescherming en overige terreinbeheerders..

1 De werking van de Dlstelverordening in Friesland blijft, met de bestaande aanschrijvingsprocedure,

gehandhaafd voor kleigrond. Dit kan worden aangegeven op kaart. Voor het overige deel wordt de

werking van de Dlstelverordening opgeschort.
2 De Kale jonker en de Speerdistel worden uit de Dlstelverordening geschrapt.
3 Er wordt een 30 meter-zone ingesteld, zoals in Zeeland is gedaan. Dat houdt in, dat alleen

distelhaarden, waarvan de rand binnen 30 m. van agrarisch gebied ligt, vallen onder de werking van

de Dlstelverordening.
4 Er komt een provinciale werkgroep, in te stellen door de provincie, waarin vertegenwoordigers van

de verschillende belangengroeperingen. Deze werkgroep beoordeelt de situatie in geval van klachten

van belanghebbenden over extreem grote distelhaarden. De werkgroep brengt (ad hoe) bindend advies

uit over eventuele bestrijding, met voorbijgaan aan de beperkingen in punt 1 en 3.
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stelling IX

Het zou van een milieubewust provinciaal beleid getuigen, wanneer in Friesland

Clrslum palustre <L. ) Scop. (Kale Jonker) wordt geschrapt uit de distel—-

verordening en wordt opgenomen in de verordening beschermde planten Friesland

BIJ de voorstellen voor een nieuw distelbeleid zijn er twee belangrijke uitgangspunten: 1) De

distelproblematiek voor de landbouw heeft sinds de instelling van de distelverordeningen in de

vijftiger jaren zeer sterk aan betekenis ingeboet. Distels behoeven voor de oplettende boer niet meer

tot problemen te leiden; 2) Een nieuw distelbeleid zal niet alleen rekening moeten houden met de

belangen van de landbouw, maar ook met de belangen van de natuurbescherming en terreinbeheerders.

Voor zover economische belangen in het geding zijn, moet er ook rekening mee worden gehouden, dat

door het handhaven van de distelverordening in de huidige vorm terreinbeheerders regelmatig onnodig

op kosten worden gejaagd.


