Land- en Tuinbouw Organisatie Noord

Stappenplan uitgebreid
DISTELS
Elk jaar geven leden aan dat er problemen zijn met het uitzaaien van onkruiden vanuit aangrenzende
groenstroken/taluds. Veelal is het beheer de verantwoordelijkheid van provincies en/of gemeenten.
Indien een provincie of gemeente regels heeft over bestrijding/vernietiging van distels, dan kunt u deze verzoeken
om handhavend op te treden (hetgeen ze dan verplicht zijn om te doen). Dat dit effect kan hebben, blijkt wel uit het
volgende artikel: overtreding distelverordening.
Hieronder is in enkele stappen aangegeven hoe u actie kunt ondernemen, als u last heeft van distels (van naburige
percelen).
Stap 1
Dien een klacht in bij het betreffende bedrijf/organisatie en een verzoek om de overlast te voorkomen/beperken. Dit
kan mondeling of schriftelijk. Indien u verwacht dat er geen of onvoldoende actie wordt ondernomen, dan heeft een
schriftelijk klacht de voorkeur. Zorg dan wel dat u een kopie van de brief maakt (waarmee u later de klacht
aantoonbaar kunt bewijzen). Als geen actie wordt ondernomen, ga door naar stap 2.
Stap 2
Zoek uit of in de provincie waar het perceel ligt (waarop de distels groeien waar u last van heeft) een
distelverordening (bestrijdingsplicht) geldt. Zie tabel:
Provincie
Utrecht

Bestrijdingsplicht
ja

Flevoland
Noord-Holland

Nee
nee, maar wel APV's*
(o.a. Texel)
nee, maar wel APV's*
(o.a. Boskoop)

Zuid-Holland

Distelverordening

Jacobskruiskruid

distelverordening
Utrecht
n.v.t., (wel gemeente NOP)
n.v.t.
n.v.t.

* APV’s: zie stap 3
Als in de betreffende provincie een zogenoemde distelverordening geldt, ga dan door naar stap 4. Als de provincie
geen distelverordening heeft, ga door naar stap 3.
Stap 3
Zoek uit of in de gemeente waar het perceel ligt een distelverordening (bestrijdingsplicht) geldt. Als een gemeente
hiervoor regels heeft, dan is dit veelal opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin staat
dan bijvoorbeeld (APV Texel):
Artikel 2:69 - Bestrijding overlastgevende planten
De rechthebbende op gronden is verplicht deze te zuiveren van:
a. akkerdistels (Cirsium Arvense) en akkermelkdistels (Sonchus Arvensis);
b. Jacobskruiskruiskruid;
voordat deze tot bloei komen.
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Als in de gemeente geen bestrijdingsplicht geldt, is handhaving door de overheid niet mogelijk. Dan resteert alleen
de bereidheid van de grondeigenaar/-gebruiker (zie stap 1).
Als in de gemeente wel een bestrijdingsplicht geldt, dan doorgaan naar stap 4.
Stap 4
Neem contact op met de betreffende provincie en/of gemeente. Dit kan via internet (‘omgevingsloket’), e-mail,
schriftelijk of per telefoon. Per internet, e-mail of schriftelijk geniet de voorkeur omdat dan de klacht ook
geregistreerd wordt bij de provincie/gemeente en moet deze de klacht in behandeling worden genomen. Een klacht
mag ook anoniem worden ingediend.
Als de klacht niet leidt tot een bevredigende oplossing, ga door naar stap 5.
Als oplossing wordt vaak gezien, het verwijderen van de distels (mechanisch of handmatig) in een strook van 5070 m naast het landbouwperceel.
Stap 5
Neem contact op met de provincie/gemeente met het verzoek om handhavend op te treden.
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