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Geachte heer Van der Heijden,
Naar aanleiding van de door u en de heer Van der Aa namens de CDA-fractie gestelde vragen ex
artikel 37 Raadsverordening inzake de gemeentelijke bestrijding van Japanse duizendknoop en
processierups treft u hierbij de antwoorden aan.
1. Welke maatregelen worden binnen Laarbeek getroffen om de ontwikkeling van de Japanse
duizendknoop tegen te gaan?
Er worden op dit moment geen maatregelen genomen om de ontwikkeling van Japanse
Duizendknoop tegen te gaan.
2. Wat gebeurt er met het maaiafval van deze plant en bestaat er een kans dat hiermee
verspreiding wordt bevorderd?
Deze planten worden niet gemaaid.
3. Is binnen Laarbeek bekend waar deze plant zich momenteel aan het ontwikkelen is?
Medewerkers van de buitendienst zijn op de hoogte waar deze plant zich momenteel
ontwikkelt.
4. In hoeverre worden Laarbeekse organisaties welke zich bezig houden met het onderhouden
van ons buitengebied betrokken bij de bestrijding van deze plant en zo ja op welke manier
worden zij gefaciliteerd om deze plant op de juiste wijze te bestrijden?
Laarbeekse organisaties zijn niet betrokken bij de bestrijding van deze plant.
5. Op welke manier worden burgers geïnformeerd over de bestrijdingsmethoden om de
ontwikkeling van deze plant tegen te gaan en over de problemen die ontstaan indien
snoeiafval van deze plant in tuinen of het openbaar gebied terecht komt?
Op dit moment ontbreken adequate middelen/instrumenten om de ontwikkeling van de plant
tegen te gaan (behoudens het ontgraven van ‘besmette grond’). Burgers worden hierover
niet expliciet geïnformeerd. Chemisch bestrijden is niet meer toegestaan en werkt niet
afdoende. Er worden landelijk verschillende proeven gedaan, van stomen tot elektrocutie.

6. Kan er een voorziening worden getroffen, bijv. op de milieustraat, waarbij inwoners van
Laarbeek zich op een verantwoorde manier van snoeiafval van deze plant kan ontdoen?
Op dit moment is daarvoor niets geregeld. Wij zullen hierover in overleg gaan om te komen
tot een speciale voorziening en hieraan door middel van een aantal publicaties over de
schadelijkheid van deze plant ruchtbaarheid aan geven.
7. Is het mogelijk om binnen de Stika-regeling vergoedingen op te nemen voor speciale
akkerranden ter bestrijding van de processierups?
De Stika-regeling is recent ingetrokken, hiervoor in de plaats is de nieuwe
Stimuleringsregeling Landschap gekomen, die vergelijkbaar is met de oude Stika-regeling.
Laarbeek heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie NoordBrabant en het Brabant Landschap waarmee de continuïteit is gewaarborgd.
De vraag om speciaal op de bestrijding van processierupsen gerichte zaadmengsels toe te
mogen passen is door meerdere organisaties onder de aandacht gebracht van de provincie
en het Brabants Landschap. Momenteel wordt onderzocht welke kruiden in de bestrijding
van de processierups een rol spelen en/of daartoe bestaande mengsels kunnen of moeten
worden aangepast.
8. Is deze mogelijkheid reeds in het nieuwe gebiedscontract meegenomen?
De aanleg van akkerranden is in principe in de gehele gemeente Laarbeek mogelijk.
9. Ziet het college voordelen bij het structureel aanleggen van akkerranden als alternatief voor
de huidige bestrijdingsmethoden?
Het college ziet een dergelijke aanpak als een duurzame aanpak. De versobering van ons
buitengebied maakt de natuur kwetsbaarder voor plagen en ziekten. Een groter en
gevarieerder aanbod van waardplanten zal zeker helpen meer natuurlijke vijanden voor de
processierups aan te trekken. Het preventief niet selectief bestrijden, waarbij ook andere
insecten worden gedood, kan daarmee gedeeltelijk worden ingeperkt.
10. Wat zijn de huidige jaarlijkse kosten voor bestrijding van processierupsen?
In 2019 is er ongeveer € 10.000,- uitgegeven aan preventieve bestrijding en € 17.000,aan het wegwerken van gemelde overlast nesten.
11. Is het college bereid om in overleg met de overige deelnemers aan de Stika-regeling te
kijken naar verruiming van de mogelijkheden binnen de regeling?
De bereidheid hiertoe is aanwezig. Hier is al contact over gelegd met de andere partners in
de regeling. Een en ander wordt momenteel onderzocht.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer P.J.A.M. Schouw, mail naar
pieter.schouw@laarbeek.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons
algemene nummer (0492) 469 700.
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