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Vragen van fractie Gemeentebelangen:
De eikenprocessierups rukt op in de Gemeente Dalfsen en veroorzaakt op dit moment veel overlast
bij onze inwoners en is hiermee een gemeentelijke probleem aan het worden. We hebben kunnen
lezen in de media dat hier hard aan gewerkt wordt door de Gemeente, maat dat de capaciteit te
wensen overlaat. Heeft de Gemeente Dalfsen hier een actieplan voor ingesteld?
Hierbij hebben wij de volgende vragen:
1. Kunnen vooral de scholen met daarbij behorende schoolpleinen waar eikenbomen staan met
voorrang behandeld worden? Zodat de overlast daar snel en vakkundig tot een minimum wordt
beperkt?
2. En kunnen ook druk bezochte plaatsen zoals speeltuintjes en plaatsten rondom openbare
gebouwen en verzorgingstehuizen met besmette eikenbomen met voorrang behandeld worden om
deze problemen op te lossen?

Beantwoording
Bij het bestrijden van de overlast van de eikenprocessierups wordt gehandeld binnen de kaders van
het door de college vastgestelde beheerplan bestrijding eikenprocessierups (2017-2020) (zie bijlage).
Voor de gebieden waar nu prioriteit voor wordt gevraagd zijn de volgende kaders van toepassing:
* Het beheerplan geeft aan dat alleen nesten verwijderd worden uit gemeentelijke bomen tot 4
meter hoogte.
* Er worden alleen nesten verwijderd nadat er een melding is gedaan van overlast. Zodra er een
melding binnenkomt wordt deze doorgegeven aan de bestrijder. Deze zuigt vervolgens de nesten
weg binnen maximaal 2 weken na binnenkomst van de melding. In de laatste twee weken van juli
was het aantal meldingen dusdanig hoog dat er tijdelijk een langere wachttijd gehanteerd werd.
* De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de nesten uit eigen bomen.

Vraag 1.
Ja, de scholen worden reeds met voorrang behandeld. Wel is het van belang dat de scholen overlast
melden.
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Momenteel maken we een inventarisatie van eikenbomen bij alle scholen, peuterspeelzalen en
kinderopvangcentra in de gemeente Dalfsen. Deze inventarisatie maakt onderdeel uit van het plan
van aanpak voor volgend jaar. We sluiten dit plan van aanpak kort met het bevoegde gezag, cq. de
eigenaren van de panden en de gronden.
Vraag 2.
Ja, druk bezochte plaatsen, zoals de door u genoemde locaties, worden reeds met voorrang
behandeld. Wel is het van belang dat de overlast gemeld wordt.
Speeltuinen, openbare gebouwen en verzorgingshuizen worden toegevoegd aan dezelfde
inventarisatie als aangegeven bij punt 1. Ook hiervoor geldt dat in samenspraak met de bevoegde
instanties gezocht wordt naar passende oplossingen.

Bijlage: Beheerplan bestrijding eikenprocessierups (2017-2020)
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