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Betreft: Bestrijding Processierupsen met Xentari.
Geacht college,
Vanuit BN De Stem vernamen wij de problematiek omtrent Xentari als bestrijdingsmiddel
voor de Processierups. Gemeenten hebben het meestal over een ‘biologisch
bestrijdingsmiddel’, de Vogelbescherming praat over ‘gif’.
Xentari is een bacteriepreparaat. Bestrijders spuiten bomen ermee in vóórdat
eikenprocessierupsen de haartjes krijgen die bij mensen klachten veroorzaken. Meer dan 90
procent van de jeukrupsen sterft als ze ermee in aanraking komen. Maar: dat geldt ook voor
de ongeveer 100 andere rupsensoorten in Nederlandse eiken.
Dus pleegt het middel een aanslag op rupsenpopulaties en de vogels die ze eten, stelt de
Vogelbescherming. Ook de Vlinderstichting liet in mei weten zich zorgen te maken over
Xentari en andere populaire bestrijdingsmethodes.
De SP maakt zich zorgen over deze bestrijdingsmethode. Daarom de volgende vragen.
•
•
•
•
•
•

Heeft de gemeente vooraf informatie gevraagd over de neveneffecten van het middel
Xentari als bestrijdingsmiddel? Zo niet, waarom niet.
Kunt u een lijst overleggen bij welke instanties u informatie heeft gevraagd? Zo niet,
Waarom niet.
Bent u van plan om te stoppen met deze vorm van bestrijden? Zo niet, Waarom niet?
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?
Bent u van plan om in overleg te gaan met de Vogelbescherming en de
Vlinderstichting voor een betere bestrijdingsmethode? Zo niet, waarom niet?
Is het mogelijk de bestrijding door middel van wegzuigen van nesten uit te breiden?
Zo niet, waarom niet.

Graag zien wij de vragen beantwoord conform ex. Art.36 van het RvO.
Vriendelijke groeten namens de SP-fractie,
Theo de Jong en Rob de Vos.

