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Onderwerp

Overlast eikenprocessierups in Brabant
Datum

16 juli 2019

Geachte heer Boon,

Ons kenmerk

C2248160/4547822

Bij brief van 27 juni 2019, ingekomen op 27 juni 2019, heeft u namens de PVV
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Uw kenmerk

Contactpersoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

R. (Robby) van Ruremonde
Telefoon

1. Deelt GS de mening van de PVV dat de eikenprocessierups een plaag is die
keihard bestreden moet worden? Zo nee, waarom niet?

(073) 681 26 72

Antwoord: Wij delen uw mening voor zover het de overlast betreft die deze rups
veroorzaakt.

rvruremonde@brabant.nl

Email

Bijlage(n)

-

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?
Antwoord: Ja, de brandharen van deze rups kunnen gezondheidsklachten
veroorzaken. In zeldzame gevallen kan het gebeuren dat de brandharen de
diepere slijmvlieslagen van het oog binnendringen. Dit kan een knobbelvormige
ontsteking geven. Zolang de brandhaar blijft zitten, zullen de klachten blijven
bestaan. Wanneer deze brandhaar niet operatief verwijderd wordt, kan een in
uitzonderlijke gevallen blindheid ontstaan (Bron volgens naturetoday: dr. R.P.L.
Wisse en J. Aalbers, UMC Utrecht).

3. 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?
Antwoord: Nee, deze rups kan weliswaar voor overlast zorgen bij recreatieve
activiteiten zoals evenementen, maar brengt daarmee niet de Brabantse
vrijetijdseconomie in gevaar.

4. Kan GS aangeven of Brabant op dezelfde wijze als de provincie Limburg
inzet op bestrijding/preventie als het gaat om de eikenprocessierups?

Antwoord: Ja, de werkwijze is vergelijkbaar (zie ook antwoord op vraag 6).

Datum

16 juli 2019

5. Heeft Brabant ook een provinciale coördinator bestrijding
eikenprocessierups? Zo nee, waarom niet?

Ons kenmerk

C2248160/4547822

Antwoord: Nee, de provincie heeft hierin geen taak. Onlangs heeft de minister
van Landbouw, Natuur en Visserij in antwoord op Kamervragen bekend
gemaakt dat Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) het landelijke
coördinatiecentrum voor de Eikenprocessierups wordt.

6. Nu bestrijdt de provincie de rups langs provinciale wegen op plaatsen waar
de verwachte overlast het grootst is. Deelt GS de mening van de PVV dat de
provincie de rups op alle plekken moet bestrijden waar de provincie
verantwoordelijk voor is?
Antwoord: In haar rol als wegbeheerder bestrijdt de provincie de rups overal
langs haar wegen. Dit doen we zo efficiënt en effectief mogelijk. Combinatie
Eschdoorn monitort gedurende het jaar waar ei afzettingen plaatsvinden.
Potentiële problemen worden vervolgens preventief aangepakt door besproeiing
van de eikenbladeren met een bacteriemiddel die het metabolisme van de rups
verstoort. Met deze aanpak worden (eikenprocessie) rupsen bestreden en
andere organismen zoals vogels, bijen en hommels ontzien. Mochten er
incidenteel toch nog rupsennesten ontstaan, dan worden die curatief aangepakt
door de nesten op te zuigen of weggebrand.

7. Waarom bestrijdt de provincie de eikenprocessierups d.m.v. van het
opzuigen niet op wegvlakken waar beschermende vlindersoorten voorkomen of
in waterwingebieden?
Antwoord: We zijn als provincie gehouden aan de wet en moeten beschermde
soorten ontzien. De bestrijding van de rups wordt op deze locaties ook
aangepakt, maar beperkt zich tot een curatieve bestrijding in het geval ze voor
overlast zorgen.

8. Uit het onderzoek 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?
Antwoord: Wij volgen de ontwikkelingen voor wat betreft bestrijdingsmethodieken op de voet. Nieuwe opties worden vervolgens besproken met onze
aannemer, Combinatie Eschdoorn.

9. Is GS bereid om op plekken waar de provincie voor verantwoordelijk voor is
te experimenteren met het uitzetten van kleine poppenrovers om de
eikenprocessierups te bestrijden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja. In aanvulling op onze reguliere aanpak onderzoeken we ook
ecologische methodieken.
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Datum

10. 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?

16 juli 2019
Ons kenmerk

C2248160/4547822

Antwoord: Het onderzoek naar de effectiviteit van deze methode loopt nog.
Daarom kunnen we nog geen conclusies trekken.

11. Staatsbosbeheer geeft aan 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?
Antwoord: Nee. De aanpak van Staatsbosbeheer is gericht op een zo veel
mogelijk natuurlijke manier van bestrijden en het voorkomen van overlast voor
bezoekers van hun terreinen. Dit is een passende aanpak waar ze zelf voor
verantwoordelijk zijn.

12. 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?
Antwoord: Nee. Iedere beheerder en terreineigenaar heeft hierin een eigen
verantwoordelijkheid. We werken wel samen met gemeenten.

13. 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?
Antwoord: De provincie voert in haar eigen beheer de rupsrestanten af naar
daarvoor bevoegde verwerkingsinstallaties. Er worden door ons geen
rupsenrestanten begraven.
Andere beheerders kunnen ervoor opteren de rupsrestanten te begraven.
Hiervoor dient men een ontheffing aan te vragen bij de provincie volgens de
Wet milieubeheer. De provincie heeft afgelopen jaren echter geen ontheffingen
verleend.

14. De universiteit Wageningen en de Gemeente Sittard-Geleen gaan een
onderzoek 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?
Antwoord: Minister Schouten heeft aangekondigd dat het nieuwe landelijke
coördinatiecentrum voor de eikenprocessierups de vele onderzoeksinitiatieven
die lopen gaat coördineren.
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Volgens onze informatie loopt er overigens geen gezamenlijk onderzoek van de
WUR en de gemeente Sittard-Geleen naar een simpele en milieuvriendelijke
methode voor het beheren van de eikenprocessierups.
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15. Kan de provincie aangeven welke (preventieve) maatregelen genomen
worden tegen de bastaardsatijnrups, die ook voor veel overlast kan zorgen?
Antwoord: Nee.

16. Kan de provincie aangeven welke (preventieve) maatregelen genomen
worden tegen de dennenprocessierups, die ook voor veel overlast kan zorgen?
Antwoord: Nee.

17. Deelt de GS de mening van de PVV dat voorkomen moet worden dat de
dennenprocessierups zich vestigt in Brabant? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Het vestigen van soorten valt vaak niet te voorkomen. Zo nodig
zullen we ons, net zoals bij de eikenprocessierups, inzetten om overlast te
voorkomen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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