Fractie Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant
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‘s-Hertogenbosch, 27 juni 2019
Vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond
van artikel 30 van het Reglement van Orde.
Betreft: Overlast eikenprocessierups in Brabant

Geacht college,
De eikenprocessierups overspoelt de Brabantse bodem weer. Dit jaar is de plaag zo groot dat alle
bestrijders compleet volgeboekt zijn. Terwijl in heel Brabant mensen melden dat ze (ernstige)
gezondheidsklachten1 of overlast hebben van de minuscuul kleine haartjes van de
eikenprocessierupsen, komen de meeste bestrijdingsbedrijven niet meer langs als je de irritatieveroorzakende rupsen aantreft. De PVV is van mening van de plaag van de eikenprocessierups
keihard bestreden moet worden.
Verder is er volgens specialisten2 nog een nieuwe grote dreiging opkomst; de dennenprocessierups,
die nog meer brandharen heeft. De PVV is van mening dat GS moet voorkomen dat de
dennenprocessierups zich vestigt in Brabant.
Dit leidt tot volgende Statenvragen:
1. Deelt GS de mening van de PVV dat de eikenprocessierups een plaag is die keihard bestreden
moet worden? Zo nee, waarom niet?
2. Deelt GS de mening van de PVV dat de eikenprocessierupsen gevaarlijk zijn voor de
gezondheid omdat ze blindheid bij mensen en dieren kunnen veroorzaken? Zo nee, waarom
niet?
3. Dit jaar hebben vele bezoekers van de Efteling3 (ernstige) overlast ondervonden van de
eikenprocessierups. En vorig jaar zijn in Brabant vele festivalgangers4 massaal overvallen
door de brandhaartjes van deze rupsen.
Deelt GS de mening van de PVV dat de eikenprocessierups ook een gevaar vormt voor de
Brabantse vrijetijdseconomie en ook daarom bestreden moet worden? Zo nee, waarom niet?
4. Tegenover de extreme overlast in Brabant staan slechts een paar overlastmeldingen sinds
2012 in de provincie Limburg. De coördinator ‘bestrijding eikenprocessierups’ van de
provincie Limburg geeft aan dat ze de eikenprocessierups het gehele jaar door volgen. 5 Door
dat monitoren weten ze precies in welk stadium de rupsen zich bevinden. Door op het juiste
moment, onder de juiste omstandigheden en met de juiste middelen en materialen in te
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grijpen wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt in Limburg. Kan GS aangeven of Brabant op
dezelfde wijze als de provincie Limburg inzet op bestrijding/preventie als het gaat om de
eikenprocessierups?
Heeft Brabant ook een provinciale coördinator bestrijding eikenprocessierups? Zo nee,
waarom niet?
Nu bestrijdt de provincie de rups langs provinciale wegen op plaatsen waar de verwachte
overlast het grootst is.6 Deelt GS de mening van de PVV dat de provincie de rups op alle
plekken moet bestrijden waar de provincie verantwoordelijk voor is?
Waarom bestrijdt de provincie de eikenprocessierups d.m.v. van het opzuigen niet op
wegvlakken waar beschermende vlindersoorten voorkomen of in waterwingebieden?
Uit het onderzoek7 van de WUR blijkt dat er bij testen geen microharen van de
eikenprocessierups zijn aangetroffen achter het eerste en tweede filter van het EPR-compact
unit, dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden op een adequate wijze voor de opgezogen
microharen wordt afgeschermd. Waarom zet de provincie deze bestrijdingsmethode niet in
op wegvlakken waar beschermende vlindersoorten voorkomen of in waterwingebieden?
Is GS bereid om op plekken waar de provincie voor verantwoordelijk voor is te
experimenteren met het uitzetten van kleine poppenrovers8 om de eikenprocessierups te
bestrijden? Zo nee, waarom niet?
Deelt GS de mening van de PVV dat door middel van het uitzetten van kleine poppenrovers
eikenprocessierupsen in gebieden waar beschermende vlindersoorten voorkomen of in
waterwingebieden bestreden kunnen worden? Zo nee, waarom niet?
Staatsbosbeheer geeft aan9 dat ze liever niet de eikenprocessierups bestrijden. Deelt GS de
mening van PVV dat deze opstelling onverantwoordelijk is en gevaar oplevert voor de
Brabantse volksgezondheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is GS bereid om Staatsbosbeheer
hierop aan te spreken?
Deelt GS de mening van de PVV dat de zorgplicht van de provincie en gemeenten verder reikt
dan het adequaat voorlichten van de burgers en het nemen van preventieve maatregelen,
maar dat ook het (actief) bestrijden van de eikenprocessierups onder de zorgplicht valt en
dat gemeenten in Brabant die de eikenprocessierups onvoldoende bestrijden daarop
aangesproken moeten worden? Zo nee, waarom niet?
GS is bevoegd gezag voor het verlenen van een ontheffing om rupsrestanten in de bodem te
brengen buiten een inrichting (reguliere stortplaats).
Verleent GS in Brabant, onder voorwaarden, de mogelijkheid om ontheffing te krijgen om de
rupsrestanten in de bodem te brengen zolang de bestrijding niet met chemische middelen is
uitgevoerd?
De universiteit Wageningen en de Gemeente Sittard-Geleen gaan een onderzoek10 uitvoeren
naar een simpele, milieuvriendelijke methode om de eikenprocessierups onder de duim te
houden. Is GS bereid om zich als partner aan te sluiten bij dit onderzoek?
Kan de provincie aangeven welke (preventieve) maatregelen genomen worden tegen de
bastaardsatijnrups, die ook voor veel overlast kan zorgen?
Kan de provincie aangeven welke (preventieve) maatregelen genomen worden tegen de
dennenprocessierups, die ook voor veel overlast kan zorgen?
Deelt de GS de mening van de PVV dat voorkomen moet worden dat de
dennenprocessierups zich vestigt in Brabant? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon
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