MOTIE Nestkastjes ter bestrijding eikenprocessierups
(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door D66
Raadsvergadering d.d. 13 november 2018
Agendapunt: 10
De raad van de gemeente Tynaarlo;
in vergadering bijeen op 13 november 2018
Overwegende dat:

-

De eikenprocessierups een invasieve exoot is en ook in onze gemeente
voorkomt;
De eikenprocessierups veel gezondheidsproblemen oplevert in de zomer bij
mensen en dieren;
Het duur en ingewikkeld is om deze rupsen te bestrijden;
Mezen één van de goedkoopste en meest natuurlijke manieren is om de rups
te bestrijden;
Er dus veel mezen in onze gemeente moeten zijn om de
eikenprocessierupsen te eten;
De inwoners, scholen, bedrijven nestkastjes op te laten hangen om het aantal
mezennesten te bevorderen en;
Veel promotie te maken voor deze actie door middel van een
nestkastjesontwerpwedstrijd.

Verzoekt het college:
- Nestkastjes te verstrekken aan inwoners, scholen en/of bedrijven;
- Een ontwerpwedstrijd onder kinderen te initiëren voor het mooiste en meest
effectieve mezennestkastje in de gemeente.
- effectieve mezennestkastje in de gemeente.
Toelichting:
De oprukkende eikenprocessierups begint een groot volksgezondheidsprobleem te
worden. Mensen en dieren kunnen hier erg ziek van worden. Deze rupsen hebben
geen tot weinig natuurlijke vijanden. Er zijn een aantal natuurlijke manieren om ze te
bestrijden, één van de manieren, die al op veel plekken binnen de provincie Drenthe
gebeurt, is het plaatsen van mezenkasten. Jonge mezen eten veel rupsen, dus des
te meer jonge mezen er zijn des te meer rupsen er gegeten worden. Door nestkasten
te plaatsen, vooral op plekken waar veel eiken zijn, kan de rups preventief bestreden
worden.

Dekking:
ca. € 5.000 uit de algemene middelen.
Deze motie neemt een voorschot op de nota invasieve exoten die in het najaar van
2018 gereed had moeten zijn. Nu wordt in de najaarsbrief aangegeven dat de nota
opgeschoven wordt naar het voorjaar van 2019, maar zo lang kunnen we niet
wachten. De mezenkasten moeten dan al hangen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door:

Fractie D66

