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Xentari. 
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Best heren De Jong en De Vos, 

ln uw brief van 25 mei 2020 stelt u vragen over Bestrijding Processierupsen met Xentari. 

Vragen 
1. Heeft de gemeente vooraf informatie gevraagd over de neveneffecten van het middel Xentari als bestrijdingsmiddel? 
Zo niet, waarom niet. 
Antwoord: Ja, uiteraard hebben wij vooraf informatie ingewonnen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen waaronder 
ook Xentari. 

2. Kunt u een lijst overleggen bij welke instanties u informatie heeft gevraagd? Zo niet, Waarom niet. 
Antwoord: Informatie is opgevraagd bij: CTGB (Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden), de 
fabrikant van het middel Xentari (Bayer), vakliteratuur, internetfora, collega gemeenten, Vlinderstichting, 
Vogelbescherming en diverse marktpartijen. 

3. Bent u van plan om te stoppen met deze vorm van bestrijden? Zo niet, Waarom niet? 
Antwoord: Na afloop van het seizoen 2020 wordt de inzet van de diverse bestrijdingsmethoden tegen de 
eikenprocessierups geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan zal een beslissing worden genomen over het al dan niet 
voortzetten van de proef met Xentari in komende jaren. 

4. Bent u van plan u uitgebreid te laten informeren over de schadelijke neveneffecten van Xentari bij de 
Vogelbescherming en de Vlinderstichting? Zo niet, Waarom niet? 
Antwoord: Voorafgaand aan de toepassing van Xentari is informatie opgevraagd bij de Vlinderstichting en de 
Vogelbescherming. De op dat moment bekende mogelijke neveneffecten van Xentari zijn meegenomen bij de 
besluitvorming om Xentari als proef in te zetten. Zo is op basis van de "Vlinderkaart" van de Vlinderstichting, waarop is 
aangegeven waar en welke vlinders kunnen worden aangetroffen, een bewuste keuze gemaakt voor de locaties waar 
Xentari wel kan worden toegepast. Bij de evaluatie van de bestrijding van eikenprocessierups over seizoen 2020 zal 
wederom contact worden gelegd met de Vlinderstichting en de Vogelbescherming om actuele informatie over mogelijke 
bestrijdingsmethoden op te vragen. 

5. Bent u van plan om in overleg te gaan met de Vogelbescherming en de Vlinderstichting voor een betere 
bestrijdingsmethode? Zo niet, waarom niet? 
Antwoord: Ja, wij zijn in overleg met deze partijen. Zie ook het antwoord op vraag 4. 



Dhr. P.A.M. van der Velden 
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Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.C. Verbruggen MSc, 
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277 425. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
namens het college, 

6. Is het mogelijk de bestrijding door middel van wegzuigen van nesten uit te breiden? Zo niet, waarom niet. 
Antwoord: De bestrijding door middel van wegzuigen van nesten wordt momenteel in het gehele gebied waar overlast 
van eikenprocessierups aanwezig is al ingezet. 


