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:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

03 september 2019
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: Wethouder Bolderdijk

: Openbare Ruimte

Contactpersoon :

M. Hoes

Tel.nr.

:

8338
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:

hoes.m@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Marguerite Boersma
van de Fractie van Progressief Woerden
over Bestrijding eikenprocessierups

Beantwoording van de vragen:
1. Op hoeveel plaatsen (en globaal welke locaties) is de overlast of de dreigende overlast zo
groot dat de rups bestreden moet worden?
In totaal heeft de gemeente Woerden 2.011 eiken. Van deze bomen is zo’n 92% gevoelig voor de
eikenprocessierups, dit heeft te maken met de soort eik. In 466 bomen zijn dit jaar de rupsen
aangetroffen en bestreden. Over de gehele gemeente komen de rupsen in meer of mindere mate
voor maar de belangrijkste locaties zijn hierbij de buurten: Kromwijk, Vogelkwartier, Bedrijventerrein
Polanen en Staatsliedenkwartier. Om duurzaam en effectief te bestrijden neemt de gemeente ook
gebieden van Rijkswaterstaat mee in de bestrijding. Rijkswaterstaat bestrijd in deze gebieden zelf
niet waardoor dit brandhaarden worden binnen de gemeente. Door deze gebieden mee te nemen
wordt directe overlast in dat gebied voorkomen en de groei van het aantal rupsen vanuit deze
gebieden beperkt. Bij aanwezigheid van rupsen vindt bestrijding altijd plaats.
2. Zijn er berichten van evenementen die door de (dreigende) overlast verplaatst of afgezegd
zijn?
Nee, er zijn geen berichten van evenementen die door de overlast zijn verplaatst of afgezegd.
3. Met welke methodes worden de rupsen/nesten van rupsen bestreden?
In de gemeente worden de rupsen bestreden door middel van afzuigen.
4. Welke kosten gaan hiermee gemoeid?
Dit jaar heeft het bestrijden van de rups circa 36.000 euro gekost. In 2018 waren de kosten
hiervoor 24.000 euro en in 2017 was dit 9.000 euro.
5. Is het college op de hoogte van maatregelen die vooral gericht zijn op het voorkomen van
overlast in plaats van het bestrijden ervan?
Ja, het college is op de hoogte van deze maatregelen. Deze maatregelen kunnen gedeeltelijk de
overlast terugdringen maar volledig voorkomen van de rups en daarmee de bestrijding ervan lijkt
niet mogelijk. Vanaf september 2019 wordt door het Kennisplatform Processierups samen met
bestrijders, gemeenten, groenbeheerders en andere betrokken organisaties gewerkt aan de
Leidraad Beheersing Eikenprocessierups 2020. Deze Leidraad moet landelijk richting gaan geven
aan de beheersing van de rups. Het college blijft deze ontwikkeling volgen en draagt hier aan bij.
De uitkomst van deze leidraad moet leiden tot een nieuwe richtlijn voor de Gemeente Woerden
welke, naar verwachting, in het voorjaar van 2020 is uitgewerkt.
6. Is het college bereid om extra maatregelen te nemen om de overlast van de EPR te
voorkomen door het inzaaien van bermen met wilde bloemenmengsels en het ophangen van
nestkasten op die plaatsen in onze gemeente waar overlast wordt ervaren en op die plaatsen
waar overlast in de toekomst verwacht wordt?
Het college is bereid om te kijken naar de effectiviteit en bijbehorende kosten van deze
maatregelen. Steeds vaker worden al wel gebiedseigen bloemenmengsels en andere maatregelen
toegepast door de gemeente om de biodiversiteit te stimuleren. Echter wordt op particuliere grond
nog met grote regelmaat chemische bestrijding toegepast. Deze zorgen voor een forse toename in
de sterfte van vogels en insecten, waaronder ook de natuurlijke vijanden van de
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eikenprocessierups. Bijvoorbeeld bij de bestrijding van de buxusmot worden chemische middelen
gebruikt, deze mot wordt daarna echter gegeten door mezen waardoor deze ook sterven. Voor een
herstel van de biodiversiteit en daarmee een herstel van het aantal natuurlijke vijanden van de
eikenprocessierups dienen niet alleen maatregelen te worden genomen vanuit de gemeente maar
moeten ook inwoners worden geïnformeerd om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te stoppen.

Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 19.083399
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From:
Ramler, Huub <ramler.h>
Sent:
maandag 8 juli 2019 17:16:08
To:
undisclosed-recipients:;
Cc:
Stadhuis
Subject:
Artikel 42 vragen Progressief Woerden inzake bestrijding eikenprocessierups
Attachments: art. 42 vragen progressief woerden inzake bestrijding eikenprocessierups....pdf

Aan het college
CC raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van Progressief Woerden inzake bestrijding eikenprocessierups. Conform het
RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 7 augustus a.s.).
Met vriendelijke groet,
Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

