Even voorstellen

Lutz Jacobi

Interim-directeur

Na haar elfjarig lidmaatschap van de Tweede Kamer is Lutz Jacobi per april 2017 actief
geworden als interim-directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Daarnaast werd zij onlangs benoemd tot voorzitter van het Nationaal Park Schiermonnikoog.
Motie Jacobi
Jarenlang was Lutz onder andere woordvoerder natuur van de PvdA-fractie en
ijverde zij voor de integratie van natuuren milieubeleid. Op het gebied van plaagdierbeleid werd haar motie Duurzaam
plaagdierbeheer op 18 december 2014
met overgrote meerderheid aangenomen.
De kern van de motie is de oproep aan de
ministeries van Infrastructuur en Milieu en
van Economische Zaken om de versnippering van het plaagdierbeleid doeltreffend
op te heffen. In de woorden van de motie:

risico’s met zich mee gaan brengen. Expertise is van groot
belang.

Samen voor het publieke belang
Als directeur wil Lutz de positie van het KAD als onafhankelijk kennisinstituut publiekrechtelijk laten borgen.
Dat is een ambitie die tot 1998 realiteit is geweest. Om
die ambitie anno 2017 opnieuw waar te kunnen maken
zullen nieuwe afspraken met Rijksoverheden gemaakt
moeten worden. Even belangrijk zijn afspraken met organisaties als het RIVM, GGD Nederland, de Universiteit Utrecht, de WUR en de brancheorganisaties NVPB
en PLA..N. In het publieke belang en met het oog op de
toekomst van duurzaam plaagdierbeheer in Nederland.

“(…) overwegende dat de samenhang tussen biociden (bij Infrastructuur en Milieu)
en plaagdieren (bij Economische Zaken)
meer prioriteit moet hebben;
overwegende dat publieksvoorlichting en
een efficiënt meldpunt voor overlast en
advies bij gemeenten van groot belang is
(…).”
De basis van de beperking van biociden
en bevordering van dierwelzijn is gemeentelijke publieksvoorlichting. Nog steeds
wordt per gemeente het wiel opnieuw uitgevonden. Nog steeds is de uitvoering van
de motie Jacobi in voorbereiding. Kortom,
er is werk aan de winkel.

Volksgezondheid
Voor haar lidmaatschap van de Tweede
Kamer was Lutz als directeur van de GGD
Fryslân nauw betrokken bij het nationale
en gemeentelijke gezondheidsbeleid.
In die functie herkende zij de onderbelichte rol die plaagdieren spelen bij de
verspreiding van infectieziekten. Te vaak
is het succes van plaagdieren gekoppeld
aan onaanvaardbare risico’s op het gebied
van voedselveiligheid en infectieziekten.
Daarnaast kan klimaatverandering extra
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Lutz tijdens de KAD-Kenniskring 2015 in het Rotterdams Natuurhistorisch Museum, voor de
vitrine met Dode dieren met een verhaal, waaronder de Tweede Kamermuis.

