
 
 
       

 

 
Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of 
schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. De vragen worden - via de griffier - bij de voorzitter van de raad ingediend. Deze draagt er zorg 
voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college worden gebracht (artikel 40 RvO, lid 1 en 2). Beantwoor-
ding vindt normaal gesproken binnen drie weken plaats. 

 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W 

 

Schriftelijke vraag van: Romano Boshove - GroenLinks 

 

 
Hardenberg, 12 mei 2020 

Aan de voorzitter van de raad, 
 
De gemeente Hardenberg kiest ervoor om het middel Xentari te gebruiken voor de bestrijding van 
de eikenprocessierups. De fractie van GroenLinks hoort verontrustende verhalen over het gebruik 
hiervan. Zo krijgen fietsers en voetgangers het op zich bij het passeren van locaties waar het middel 
de bomen in gespoten wordt. Er zijn ook mensen nat geworden van het bestrijdingsmiddel toen ze 
in de eigen tuin zaten en zonder aankondiging het middel in de bomen werd gespoten. De gebruiks-
aanwijzing1 geeft aan dat het middel o.a. ernstige oogirritatie kan veroorzaken. 
 
Breder heeft GroenLinks ook zorgen over de biodiversiteit in onze gemeente. In april 2019 heeft 
Provincie Overijssel het rapport “De staat van de biodiversiteit in Overijssel” uitgebracht. Als vervolg 
daarop is later in 2019 door de provincie het rapport “Gemeentelijke bermen in Overijssel2” uitge-
bracht. Het rapport is opgesteld door gebruik van een enquête bij de Overijsselse gemeenten waarin 
gevraagd wordt hoe het staat met het maaibeleid voor de bermen in de gemeente omdat deze een 
belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit.  De resultaten voor Hardenberg zijn schrikbarend. 
Volgens het rapport is slechts 1% van onze bermen in ecologisch beheer. 
  
De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen over de aanpak m.b.t. biodiversiteit: 
 
Vraag 1  
Bent u bekend met overlast die inwoners ervaren door het spuiten met bestrijdingsmiddelen zoals 
wij in onze inleiding schetsen? 
 
Vraag 2 
Is het College bereid om te zorgen dat het publiek niet in aanraking komt met Xentari? 
 
Vraag 3 
Is het College het met GroenLinks eens dat Xentari wellicht wel biologisch is maar niet ecologisch 
verantwoord en dat het de biodiversiteit verslechtert door het gebruik van dit middel?  
 
Vraag 4 
We zien steeds meer huishoudplastic om bomen. Dit zou helpen tegen de eikenprocessierups. Ech-
ter is dit niet het geval3. Wel is het zo dat het slecht is voor de andere insecten die eronder komen te 
zitten. Gaat de gemeente dit plastic verwijderen en gaat de gemeente communiceren dat dit niet 
helpt?  
 
 

                                                      
1 https://pim.bayercropscience.nl/etikett.pdfstream?product=757  
2 https://admin.geoportaaloverijssel.nl/openAttachment/29634d81-2390-4dec-bbb6-0ef1ec13335c/022_2019_Bermen_gemeenten_rap-

port.pdf 
3 https://processierups.nu/veelgestelde-vragen/helpt-het-om-een-boomstam-met-plastic-folie-te-omwikkelen-in-de-preventieve-fase-als-de-

eikenprocessierupsen-nog-geen-brandharen-hebben/  
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Vraag 5 
Is het College op de hoogte van de inhoud van het rapport “Gemeentelijke bermen in Overijssel’’? 
  
Vraag 6 
Volgens het rapport heeft gemeente Hardenberg van haar 687 km aan wegen slechts 1% van de ber-
men in ecologisch beheer. Klopt dit met de werkelijkheid en hoe verhoudt dit zich tot de ambities 
van Raad en College? 
  
Vraag 7 
Wat is de reden dat de gemeente slechts 1% van de 687 km ecologisch beheert? Is het College het 
met GroenLinks eens dat dit ruim onvoldoende is?  
    
Vraag 8 
Wat is nodig om net als buurgemeente Staphorst de bermen volledig ecologisch te beheren?  
  
Vraag 9 
Tegengaan van de eikenprocessierups moet ook gerealiseerd worden door de biodiversiteit te ver-
sterken. Bent u het met ons eens dat de bermen zo snel mogelijk in ecologisch beheer moeten zodat 
we een passend antwoord hebben op de toename van de eikenprocessierups?  
 
 

Namens de fractie van GroenLinks      
  
 
Romano Boshove        
 
 
 


