Motie PRO Gulpen-Wittem Stimuleren Biodiversiteit 1
De Raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 23 mei 2019
Constaterende dat:
-

-

-

Onze gemeente begonnen is met het preventief bestrijden van de
eikenprocessierups;
Hiervoor het spuitmiddel XenTari gebruikt wordt;
XenTari wettelijk is toegestaan, maar in de praktijk alle mineervlinders,
stippelmotten, spanners, beervlinders (o.a. eikenprocessierups) doodt, waaronder
bedreigde soorten;
De eikenboom bij uitstek de boom is met de meeste soorten insecten;
Op 6 mei jl. wetenschappers de noodklok luidden over de staat van de
biodiversiteit;
Deze wetenschappers daadwerkelijk hebben waargenomen dat het aantal planten diersoorten - dat met uitsterven wordt bedreigd - nog nooit zo groot was;
Enkele inwoners PRO Gulpen-Wittem hebben benaderd omdat zij grote zorgen
hebben over de bestrijding van de eikenprocessierups met XenTari;
Met XenTari jonge vogels sterven door het eten van de vergiftigde rupsen;
Bij controle op 18 mei jl. in het Froweinbos complete nesten met dode vogeltjes
zijn aangetroffen. In totaal 46 vogels. In dit gebied veel bestrijdingsmiddelen
worden gebruikt.
In het waterwingebied en het Eyserbos – waar geen bestrijdingsmiddelen worden
gebruikt - geen dode vogeltjes zijn aangetroffen.

Overwegende dat:
-

-

-

Er een zuiver biologische aanpak mogelijk is voor het bestrijden van de
eikenprocessierups;
De gemeente Westerveld positieve resultaten heeft behaald in het bestrijden van
de rups door vogels, aanleg van nieuwe plantensoorten, door niet te maaien en
door monitoring;
Westerveld geen XenTari gebruikt, maar gericht spuit met nematoden
(microscopisch kleine aaltjes);
Nematoden ook ingezet kunnen worden ter bestrijding van de buxusmot;
Hiermee op een natuurlijke manier een halt wordt toegeroepen aan overlast van
eikenprocessierups en buxusmot;
Het rapport van de wetenschappers over de staat van de biodiversiteit de
mensheid oproept het roer ingrijpend om te gooien. Gulpen-Wittem ook het roer
om moet gooien;
De fractie PRO al vaker heeft gezegd: een goed milieu begint bij jezelf.

Draagt het college op:
-

De Raad te informeren over schadelijke bestrijdingsmiddelen die onze gemeente
inzet;
Voorbereidingen te treffen om deze middelen op de kortst mogelijke termijn te
stoppen;

-

zo spoedig mogelijk als verantwoord;
Te zoeken naar alternatieve, natuurlijke bestrijdingsmiddelen of methodes die
geen schade toebrengen aan dier en milieu;
Niet meer te maaien maar natuurlijke en bloemrijke bermen te stimuleren;
Inwoners regelmatig te informeren over de noodzaak van natuurlijke
bestrijdingsmiddelen;
De Raad in het najaar te informeren over de voortgang van het stimuleren van
biodiversiteit in onze gemeente.
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