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AANGENOMEN

MOTIE - BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 3 juli2019, ter behandeling van
de voorjaarsnota 2019, statenstuk 2019-893,

Constaterende dat:

' De eikenprocessierups ook in Drenthe voor steeds meer overlast zorgt op land en in water;. Volwassenen, kinderen en dieren letsel oplopen aan huid, luchtwegen en ogen;. Volgens kenners het bestrijden door venrvijdering veelal dweilen met de kraan open is,

tienduizend bomen moeten in Drenthe nog behandeld worden, een aantalgemeenten en de
provincie 'geven het op';

. Gemeenten en de provincie verschillende bestrijdingsplannen hebben, die niet (meer) voldoen;. De provincie een taak heeft haar inwoners te beschermen;

Roepen het college op:

' Samen met de gemeenten een effectief provinciaal bestrijdingsplan op te stellen voor 2020
waarmee gezondheidsrisico's en overlast worden beperkt; en waarin ook preventieve
maatregelen worden opgenomen;

En gaan over tot de orde van de dag.
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Achterg rondinformatie:

Bultjes en jeuk: veel overlast door eikenprocessierups
NRC 27 juni2019
Het aantal eikenprocessierupsen is dit jaar op veel plaatsen in Nederland verdriedubbeld ten opzichte
van vorig jaar. Dat blijkt uit een recente telling van het Kenniscentrum Eikenprocessierups van de
Wageningse universiteit WUR. De haren van de rups kunnen bultjes, hevige jeuk en benauwdheid
veroorzaken. De rupsen komen voor het eerst ook op grote schaal voor op eikenbomen in bossen,
zien de onderzoekers. ln totaalwerden 20.000 bomen onderzocht in Brabant, Gelderland, Noord-
Limburg en Amsterdam.
Dat het aantal rupsen in de bossen is toegenomen, komt volgens bioloog Arnold van Vliet van het
kenniscentrum doordat de eikenprocessievlinders vorig jaar z¡n uitgevlogen tijdens een droge en
warme periode. Omdat bossen koeler en vochtiger z¡n, z¡n dat plekken waar de vlinders graag eitjes
afzetten. De toename van het aantal rupsen zorgt voor meer overlast, ziet Van Vliet. Landelijk zijn er
geen gegevens beschikbaar over het aantal overlastmeldingen.
De bestrijding van de beestjes is nu in handen van de gemeenten en landelijke beleidsvoering
ontbreekt. Maar gemeenten kampen volgens Van Vliet met onvoldoende bestrijdingscapaciteit,



waardoor het probleem nauwelijks in te dammen is. Prioriteit wordt vaak gegeven aan bomen bij
schoolpleinen en speeltuinen.

Wat kan helpen is het volgende voornemen; hier kan de provincie ook informatie vandaan halen over
alternatieve bestrijd in gsmethoden:

27 iuni 2019 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister Schouten heeft aangekondigd een centraal loket open te stellen voor gemeenten met
informatie over bestrijding van de eikenprocessierups. Ook wil ze met de Universiteit Wageningen
kijken naar betere bestrijdingsmethoden.


