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Geacht College, 
 
 

SPA onderkent dat de jaarlijkse strijd tegen de Eikenprocessierups nodig is en dat het daarbij nodig 
kan zijn om middelen en methoden te gebruiken waaraan ook nadelen kleven. 
 
Meerdere inwoners benaderden SPA met de vraag welk middel de gemeente gebruikt tegen de 
Eikenprocessierups, wat de gevolgen hiervan zijn en wat het beleid is. 
 
Aangezien er in den lande een behoorlijk aantal gemeenten is die bepaalde, veel gebruikte, 
middelen als bezwaarlijk vinden vanwege schadelijke effecten en daarom niet gebruiken wil SPA 
graag weten hoe de gemeente Sittard-Geleen hiermee omgaat. 
 
Vraag 1 
Welke methoden en middelen gebruikt de gemeente voor de bestrijding van de Eikenprocessierups 
en op grond waarvan werd en wordt de keuze in de toekomst gemaakt? 
 
Vraag 2 
Wat zijn de resultaten en de kosten van het vorig jaar gevoerde beleid en wat zijn de verwachtingen 
voor dit jaar? Waaraan kunnen we het succes van het beleid afmeten? 
 
Vraag 3 
Welk recent onderzoek brengt de omvang, de bestrijdingsmethoden en hun effecten in beeld? 
Ter vergelijk: in Belgisch Limburg werd een en ander al in 2013 in beeld gebracht.  
 
Vraag 4 
Het middel Xentari wordt afgeraden door imkers en meerdere gemeenten gebruiken dit vanwege de 
schadelijke bijwerking niet en in andere gemeenten is er discussie over het al dan niet gebruiken 
van dit middel. Anderzijds zijn er ook positieve geluiden. Het Kennisplatform Processierups is ons 
inziens niet erg duidelijk hierover. Waarom gebruikt de gemeente dit middel wel / niet? 
 
Van een verontruste inwoner ontvingen wij als opmerking: 
‘Gisteren werd in mijn straat met hoge druk het bestrijdingsmiddel Xentari in de bomen gespoten.  
Dit gebeurde zo onzorgvuldig dat het ook in de tuinen en op de ballonnen terecht kwam.  
Volgens de gemeente gaat het slechts om een biologisch bestrijdingsmiddel echter als je het 
veiligheidsblad van Bayer leest weet je wel anders. 
Waarom gaat men zo onzorgvuldig met een chemisch bestrijdingsmiddel om en waarom worden de 
bewoners niet eens ingelicht de ramen en deuren te sluiten.’ 
 
Vraag 5 
Klopt het dat inwoners niet van tevoren worden ingelicht over wanneer er maatregelen tegen de 
rups worden genomen, welke maatregelen worden genomen en wat men kan / moet doen? 
 
Jack Renet 
 
Raadslid SPA 
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