Motie vreemd aan de agenda, Eikenprocessierups
De raad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen op 10 december 2019
Constaterende dat:
 de eikenprocessierups steeds verder oprukt;
 bestrijding lastig is en bovendien kan leiden tot onbedoelde effecten aan de flora
en fauna.
Overwegende dat:
 dat goed bestuur betekent, dat je vooruit moet kijken, in de winter moet ploegen
en zaaien om in de zomer en het najaar te oogsten;
 bestrijding van overlastgevende dieren- en plantensoorten het liefst op een
natuurlijke wijze gebeurt en dat overlast kan worden voorkomen;
 dat mezen nuttige vogeltjes zijn en de eikenprocessierups lusten;
 dat ook vleermuizen gezien worden als zeer nuttig bij de bestrijding van de
eikenprocessievlinder;
 bepaalde plantensoorten bevorderen dat er meer natuurlijke vijanden van de
processierups ontstaan.
Verzoekt het college:
 In contact te treden met omliggende gemeenten (+provincie) voor een
gezamenlijke aanpak, maar indien geen steun bij deze gemeenten is,
onafhankelijk een voorbeeldfunctie te vervullen op dit gebied;
 Na te gaan welke plekken in Langedijk een risico vormen voor overlast door de
eikenprocessierups;
 Na te gaan hoeveel nestkasten nodig zijn om een effectieve bestrijding van de
rups met inzet van een gezonde populatie mezen en vleermuizen te garanderen;
 Na te gaan welke planten- en bomensoorten in de omgeving van die plekken
kunnen worden geplant om natuurlijke vijanden van de processierups en -vlinder
te lokken;
 Uit de lopende budgetten voor het onderhoud van groen, de mezen- en
vleermuizenkasten en waardplanten ten behoeve van de natuurlijke vijanden te
bekostigen, dan wel aan de raad voor te leggen welke kosten hier mee gemoeid
zijn, indien dit bedrag uit de lopende budgetten voor onderhoud of uit de budgetten
van 2020 niet te dekken is en de raad hier zo snel mogelijk over in te lichten.

En gaat over tot de orde van de dag.
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