Raadhuisplein

1

7811 AP Emmen
t. 140591
f. 0591 685599

(b

~1>... Gemeente
~'1"" Emmen
-t-

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. gemeente.emmen.nl

Aan de raad van de gemeente Emmen

team

Beheer Openbare Ruimte

ons kenmerk

uw kenmerk

bijlage

A.M. Geertsema

20.002075
datum
1

april aozo

BSN

behandeld door

telefoon

140591

fax

e-mail

gemeente@emmen.nl

onderwerp

Besluit eikenprocessierups en biodiversiteit

Geachte leden van de raad,
Op 31 maart heeft het college een besluit genomen over het vergroten van de biodiversiteit en de aanpak
eikenprocessierups (BW20.0081). In deze briefinformeren wij u over dit besluit.
Het college heeft met dit besluit het 'plan van aanpak eikenprocessierups' en het 'plan van aanpak
vergroten biodiversiteit' vastgesteld.
In 2019 is het aantal eikenprocessierupsen explosief gestegen. Hierover hebben we ook heel veel
meldingen en klachten van inwoners gehad. De zichtbaarheid van de inzet van de gemeente Emmen
hebben inwoners als onvoldoende ervaren. Voor ditjaar verwachten we nog meer eikenprocessierupsen
en daarmee ook meer overlast. De eikenprocessierups gaat niet meer weg. Het enige wat we kunnen doen
is de situatie zo veel mogelijk beheersen met korte en lange(re) termijn oplossingen.
Korte termijn oplossingen:
Voor de korte termijn zijn er veel dorps- en wijkinitiatieven om nestkastjes te maken en op te hangen om
daarmee de eikenprocessierups te bestrijden. Echter, dit zal niet afdoende zijn, daarom gaat de
gemeente:
1. preventief spuiten met een biologisch middel om daarmee te voorkomen dat de rupsen zich gaan
ontwikkelen. Dit passen wij toe op eikenbomen die staan in het landschappelijke gebied langs
doorgaande wegen met smalle bermen waar weinig of geen biodiversiteit in de onderbeplanting
aanwezig is, of te realiseren is. Daarnaast ook op locaties met een matig of hooge risico in het
stedelijke gebied, zoals in centrumgebieden, rondom scholen en of evenementen-terreinen.
2. De nesten van de eikenprocessierups weghalen (ruimen), Vooral in de gebieden met een hoog
risico (denk aan: scholen, ziekenhuis, zwembaden, fietsroutes) ondernemen we actie, zodat er
minder overlast is. Wij kunnen de uitvoering afstemmen op de meldingen en de plaagdruk in
bepaalde gebieden. Een bijkomend voordeel is dat wij zichtbaar zijn voor onze inwoners.
Daarnaast zorgen we na de seizoenspiek van de rups ook voor verwijdering van zoveel mogelijk
nesten.
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Langere termijn oplossingen:
De lange termijnoplossing zorgt voor meer biodiversiteit in de openbare ruimte voor een beter ecologisch
evenwicht in de flora en fauna. Hiermee kunnen we dierplagen zoals de eikenprocessierups beter
beheersen. We voorkomen zo een terugloop van de natuurlijke vijanden van de rups. Een bijkomend
positief effect is dat in de hele gemeente op bepaalde tijden een bloemrijker en fleuriger geheelontstaat.
Binnen het extensief maaibestek zijn ook maatregelen doorgevoerd om de biodiversiteit te vergroten
door het maaisel niet in één keer te maaien en af te voeren, maar op verschillende manieren gefaseerd op
te pakken.
Hoe doen we dat?
- ruige gras vegetaties langs doorgaande wegen gefaseerd maaien
- maaien en ruimen in twee werkgangen;
- maaisellangs landschappelijke wegen maaien en hooien;
- minder maaien langs bouwpercelen en randen van Wadi's;
- minder klepelen maar meer hooien.
Daarnaast zijn er binnen in de wijk Delftlanden en Rietlanden bloemrijke bermmengsels ingezaaid.
En er zijn gemeentebreed bloembollen aangeplant en ook worden er bes-dragende struiken aangeplant. We nemen al veel maatregelen om de biodiversiteit te verhogen.
Het vergroten van de biodiversiteit sluit daarmee ook aan op de motie van D66 (27 juni
gevraagd is om meer kruidenrijke bermen in de openbare ruimte.
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Daarnaast vragen inwoners ook steeds vaker om gazons om te vormen naar bloemenweides voor bijen en
vlinders. Omvormen van gazons en aanbrengen van meer bes-dragende struiken is maatwerk. Er is een
inventarisatie gemaakt per dorp en wijk van plaatsen waar omvorming mogelijk is. Dit wordt afgestemd
met de erkende overlegpartners van de wijken en dorpen. Na de afstemming komt er een definitief plan
met maatregelen om de biodiversiteit te vergroten. Om dit vervolgens uit te voeren zijn er extra
financiële middelen nodig.
Extra financiële middelen
Om uitvoering te geven aan het 'plan van aanpak eikenprocessierups' en de overlast van de
eikenprocessierups beheersbaar te houden, zijn er gezien de plaagdruk van vorigjaar extra middelen
nodig. Wij hebben daarom besloten voor het jaar 2020 C 52.000 beschikbaar te stellen. Deze middelen
zijn niet begroot en worden daarom betrokken bij Berap 1.Voor de jaren na 2020 zijn deze extra
middelen nodig om de overlast van de eikenprocessierups te verminderen. Het vergroten van de
biodiversiteit vraagt een investeringskrediet van € 200.000, met een kapitaallast van C 23.000,-.
Dit bedrag wordt betrokken bij de kadernota 2021.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeente

M. Plantinga-Leenders

de burgemeester,
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