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Onderwerp

Schriftelijke vragen van GroenLinks over zorgen bestrijdingsmiddel voor
eikenprocessierups

Datum

23 april 2020
Ons kenmerk

C2262556/4684646
Uw kenmerk

-

Geachte heer Ludwig,

Contactpersoon

A.F.J. (Arno) Teunissen

Bij brief van 14 april 2020, ingekomen op 14 april 2020, heeft u namens de
GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Telefoon

(06) 18 30 30 63
Email

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

ateunissen@brabant.nl
Bijlage(n)

1. Welke gemeenten in Brabant, naast Son en Breugel, hebben ontheffing
gekregen voor deze proef?
Antwoord: Het besluit van het College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) richt zich tot de aanvrager
Q-chem B.V. uit Heemskerk. Daarin worden, naast de gemeente Son en
Breugel, ook de Brabantse gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden
genoemd maar zij hebben aangegeven niet betrokken te zijn en niet mee te
werken aan deze proef.
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Ctgb) heeft de ontheffing op basis waarvan het gebruik van het middel was
toegestaan op 15 april per direct ingetrokken. Dit betekent dat dit gebruik van
het middel met onmiddellijke ingang niet meer is toegestaan.

2. Hoeveel eikenbomen zullen in Brabant worden geïnjecteerd met het middel
en waar bevinden deze zich?
Antwoord: Het inmiddels door het Ctgb ingetrokken besluit had betrekking op
maximaal 2500 eikenbomen voor de totale proef binnen de genoemde
gemeenten waarvan 4 in Brabant en 2 buiten Brabant. Uit informatie van de
gemeente Son en Breugel is gebleken dat er in het paasweekend 550 bomen
zijn geïnjecteerd.

-

3. Is het College op de hoogte van de bezwaren van onder andere de
vlinderstichting, en deelt zij deze zorgen?

Datum

Antwoord: Ja, het College is van de bezwaren van de Vlinderstichting op de
hoogte en deelt die.

Ons kenmerk

23 april 2020
C2262556/4684646

4. Klopt het dat enkele Brabantse gemeenten zich al hebben teruggetrokken
uit de proef gezien deze bezwaren?
Antwoord: Het initiatief van de proef lag bij de aanvrager zonder de in zijn
aanvraag genoemde gemeenten daar vooraf bij te betrekken. De gemeenten
Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden hebben nooit de intentie gehad om deel
te nemen.

5. Op welke wijze is de provincie Noord-Brabant betrokken bij deze proef,
gezien het middel niet selectief is en daarmee ook andere insecten dood die
van belang kunnen zijn voor biodiversiteitsdoelen van de provincie?
Antwoord: De provincie is niet betrokken bij deze proef.

6. Is er onderzoek gedaan door de Brabantse gemeenten wat het korte- en
lange termijneffect is van het gebruik van het middel voor de biodiversiteit in
Brabant, zoals voor vogels en vlinders? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, dat is ons niet bekend. Het Ctgb had daar in haar besluit
ook geen voorwaarden aan verbonden. Nu 550 bomen zijn behandeld met
het middel zijn wij voornemens om met betrokken partijen te bezien hoe
daaraan alsnog op een zinvolle wijze invulling kan worden gegeven.

7. Is het juist dat Ctgb in haar toelatingsbesluit van het middel erkent dat de
proef schadelijke effecten kan hebben op de gezondheid van mensen, in het
bijzonder kwetsbare groepen, en ook voor dieren en milieu?
Antwoord: Ja, het Ctgb erkent dat in haar besluit van 30 maart 2020. Op 15
april 2020 heeft het Ctgb de toelating per onmiddellijke ingang weer
ingetrokken.

8. Is het College gezien deze risico’s bereid om in overleg te gaan met deze
Brabantse gemeenten om te vragen om af te zien van deze proef?
Antwoord: Direct na het bekend worden van de proef is gepoogd om in
contact te komen met deze gemeenten. Daaruit bleek dat het initiatief van de
proef bij de aannemer/uitvoerder lag en dat de gemeenten Reusel-De
Mierden, Bladel en Eersel daar niet in betrokken zijn geweest en nooit de
intentie hebben gehad voor deelname aan de proef. Met de gemeente Son
en Breugel lukte het pas na het paasweekend om contact te krijgen en toen
bleken inmiddels 550 bomen te zijn geïnjecteerd met het middel. Direct na
Pasen werd de toelating door Ctgb ingetrokken.
Wij beraden ons nog op wat wij met de ontstane situatie kunnen en willen
doen.
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9. De provincie Noord-Brabant doet verschillende proeven met het stimuleren
van natuurlijke vijanden om zo de eikenprocessierups te bestrijden. Kan het
College deze Brabantse gemeenten ondersteunen door het delen van haar
opgedane kennis hieromtrent, zodat wordt ingezet op natuurvriendelijke
maatregelen?

Datum

23 april 2020
Ons kenmerk
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Antwoord: Ja, de provincie kiest nadrukkelijk voor een aanpak die is gericht
op het stimuleren van natuurlijke vijanden, zowel voor haar eigen gronden
maar ook in samenwerking met Brabantse gemeenten. Op 15 april
jongstleden is daartoe in samenwerking met de GGD nog een Webinar
georganiseerd waaraan ruim 60 personen hebben deelgenomen van een
groot aantal Brabantse gemeenten.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

I.A.H.M. Cortenbach,
programmamanager Milieu & Energie
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het
college, digitaal door de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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