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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de gestelde vragen conform artikel 45 reglement van orde door de fractie van
ChristenUnie over de aanpak van en voorlichting over de eikenprocessierups.
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Inleiding
De fractie van ChristenUnie heeft vragen gesteld conform artikel 45 reglement van orde over de
aanpak van en voorlichting over de eikenprocessierups. Hierbij beantwoorden wij deze vragen.
Kernboodschap
1. Klopt het beeld dat in Zwolle de eikenprocessierups verder oprukt? Zo ja, is het huidige beleid van
de aanpak van overlast door de eikenprocessierups voldoende om de toenemende overlast te
beheersen?
Ja, in Zwolle is dit jaar een enorme toename in de eikenprocessierups geconstateerd ten opzichte
van de voorgaande jaren. De eikenprocessierups is helaas niet 100% te bestrijden. De bestrijding
levert wel een vermindering op. De huidige werkwijze betreft het preventief spuiten op belangrijke
locaties (zoals onderdelen van de halve marathon route) en correctief wegzuigen bij iedere
binnengekomen melding. Bij het preventief bestrijden gaat het er om dat er op het juiste moment,
het moment dat de jonge blaadjes aan de boom komen en de eitjes omvormen tot rupsjes,
bestreden wordt. Om de preventieve maatregel in het voorjaar (meestal in april) in te zetten
moeten de weerscondities goed zijn gedurende deze korte periode van een paar dagen.
Daarnaast geldt de preventieve maatregel alleen in de nacht uitgevoerd kan worden, omdat dan de
eikenprocessierupsen op zoek gaan naar voedsel.
De correctieve maatregel gaat in op het wegzuigen van de nesten op basis van binnengekomen
meldingen (gedurende ongeveer de periode mei t/m juli). De meldingen zijn in 2019 sterk
toegenomen, waarin nu - ondanks extra inzet van menskracht - een achterstand in opgelopen is.
De achterstand is te wijten aan de hoeveelheid rupsen en de beperkte beschikbaarheid van de
bestrijders. Het beschikbaar hebben van deze capaciteit staat nu onder druk, omdat veel
boomeigenaren (zoals andere gemeenten) ook vragen om deze zelfde capaciteit.
Anticiperend hierop is besloten dat er voorrang gegeven wordt aan de bestrijding van de
eikenprocessierups op plekken waar veel mensen zijn en waar de kans op overlast groot is, zoals
scholen, speelplekken, zwembaden, recreatieplassen en drukke fietsroutes. In Zwolle blijven wij
met deze aanpassing in de aanpak vooralsnog inzetten op de bestrijding van de
eikenprocessierups.
2. De eikenprocessierups kent geen gemeentegrenzen. Hoe wordt er samengewerkt met de andere
gemeenten en bijvoorbeeld Rijkswaterstaat? Is er sprake van een gezamenlijke en afgestemde
aanpak?
Nee, er is nog geen sprake van een gezamenlijke en afgestemde aanpak. Landelijk zijn er nu wel
ontwikkelingen om te komen tot een meer gebundelde aanpak. Wij ondersteunen de intiatieven om
te komen tot een landelijke of regionale aanpak en volgen deze ontwikkelingen actief.
3. Is er een lange termijn verwachting en/of strategie hoe de overlast beheersbaar gehouden kan
worden in de gemeente Zwolle? En zo ja, welke is dat?
Ja, door inzet van preventieve en correctieve maatregelen op de druk bezochte locaties en
communicatie in te zetten om inwoners en bezoeker bewuster te maken van de
eikenprocessierups. De aanpak voor 2020 en verder wordt gebaseerd op de ervaringen van 2019
en de mogelijke landelijke aanpak die nu in de maak is.
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4. Zijn er voldoende middelen ingekocht om goed om te gaan met de overlast die de eikenprocessierups veroorzaakt?
De ingekochte middelen zijn voldoende beschikbaar.
5. Hoe lang duurt het (gemiddeld/spreiding) voordat nesten die overlast geven verwijderd worden?
Wat vindt u acceptabel qua snelheid van handelen? Op welke wijze wordt gecommuniceerd met
de melders? Welke verbeteringen zijn hier mogelijk? (Er zijn gemeenten die de opdrachtnemers
laten communiceren via social media over de aanpak.)
Tot dit jaar was de snelheid van handelen en het effect acceptabel. Dit jaar is er een enorme
toename gekomen in het aantal eitjes en rupsen. In de correctieve maatregel (wegzuigen) is het
niet altijd meer gelukt is om snel en accuraat te kunnen optreden. Melders worden via het
klantcontactcentrum (KCC) van zowel gemeente Zwolle als ROVA te woord gestaan. Ook staat er
informatie over de eikenprocessierups op zwolle.nl/eikenprocessierups.
6. Zou de gemeente, gezien de vele vragen en ongerustheid van burgers, meer en betere
voorlichting kunnen geven over onder andere:
- waar bevinden zich nesten van de eikenprocessierups in Zwolle? Bijvoorbeeld door de besmette
bomen aan te duiden op een kaart van Zwolle.
- waar en hoe kunnen burgers melding doen van overlast gevende nesten?
- wat te doen wanneer je besmet bent met de brandharen van deze rups?
Op zwolle.nl/eikenprocessierups gaan wij een kaart publiceren met alle eikenbomen in de stad om
inwoners en bezoekers bewust te maken van de locaties waar eikenbomen staan.
Inwoners en bezoekers van de stad kunnen meldingen doen bij het klantcontactcentrum (KCC)
van gemeente Zwolle. Dit staat ook aangeven op zwolle.nl/eikenprocessierups. Op deze site staat
ook informatie gepubliceerd met verwijziging naar RIVM met de laatste informatie over de
eikenprocessierups en gezondheid. In deze informatie is ook een beschrijving opgenomen wat te
doen na aanraking van de brandharen.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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