Goedenavond !
Mijn naam is Stephen Verdonkschot en ik wil vanavond graag inspreken over het beleid van de
gemeente inzake de eikenprocessierups en inzake de ganzen bij de Rietplas.
Eerst de processierups.
Op de lijst van ingekomen stukken voor jullie vergadering van vandaag staat een brief van het
college inzake het besluit dat is genomen over de aanpak van de rups.
In die brief wordt beschreven dat op lange termijn de oplossing het vergroten van de biodiversiteit
is, waardoor de natuurlijke vijanden van de rupsen de ruimte krijgen. Prima!
Nieuw in het beleid is het preventief spuiten met het middel Xentari. Dit middel is echter
omstreden. Omdat het een bacterie-preparaat is, wordt het weliswaar verkocht als biologisch, maar
het blijkt een middel te zijn dat alle soorten rupsen doodt, niet alleen de processierups. Hierdoor
kunnen ook rupsen worden getroffen van vlinders die zijn beschermd.
Bovendien raakt het biologisch evenwicht verstoord, onder andere omdat rupsen het voornaamste
voedsel voor vogels is.
Maar daar blijft het niet bij. Er zijn proeven waaruit blijkt dat als de besmette rupsen aan jonge
vogels worden gevoerd, deze daaraan doodgaan.
Ook heb ik een imker gesproken die heeft gezien dat andere insecten, zoals bijen, doodgaan zodra
ze in aanraking komen met Xentari. Tot slot kan het spul huidirritatie veroorzaken bij mensen en
bij huisdieren.
Er is nog veel onbekend over dit middel en daarom zou ik willen vragen om dit middel niet in te
zetten en vast te houden aan het huidige beleid, namelijk het weghalen van de nesten. De gemeente
Westerveld heeft daarbij nog iets slims bedacht: de nesten worden in een vroeg stadium
verwijderd, maar niet vernietigd, omdat de nesten ook de poppen van een bepaalde sluipvlieg
bevatten, dat is een natuurlijke vijand van de rups. De nesten worden in kistjes in de berm gezet en
alleen de sluipwespen kunnen uit deze kistjes ontsnappen.
Op de site van de gemeente staat dat vandaag met spuiten is begonnen. Dat is vreemd, omdat het
politieke traject nog niet is begonnen. Uw commissie kan pas vandaag de brief agenderen voor de
volgende vergadering. Ik zou u willen vragen om dat ook vooral te doen, omdat dit nieuw beleid is.
Beleid dat dus negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit en kan leiden tot huidklachten.
Dan nu de ganzen bij de Rietplas.
Ook hier is het beleid veranderd en voor zover ik heb kunnen nagaan bent u als raad hier niet over
geïnformeerd. Nieuw is namelijk dat de gemeente ganzen wil gaan vangen en wil doden door ze te
vergassen.
De afgelopen 14 jaar is de populatie op een diervriendelijke manier onder controle gehouden
(namelijk door het insmeren van de eieren met maïskiemolie waardoor ze niet uitkomen) en is
overlast voor de bewoners beperkt door hekken te plaatsen in de wijk. Dit beleid van nesten
bewerken houdt de populatie prima onder controle, zo is mij verteld.
In 2018 heeft de gemeente om onduidelijke redenen de hekken weggehaald. Hierdoor kunnen de
ganzen nu de wijk inlopen. Daardoor zijn mensen gaan klagen.
Ik zou ervoor willen pleiten om die hekken terug te plaatsen.
Ook zou ik ervoor willen pleiten om het vangen en vergassen achterwege te laten, niet alleen omdat
het huidige beleid van nestbeheer succesvol is, maar ook omdat het vergassen niet werkt: de
plekken zullen direct worden ingenomen door andere ganzen, bijvoorbeeld uit het Bargerveen.
Daarnaast wordt door de gemeente een verband gelegd tussen de waterkwaliteit van de Rietplas en
de ontlasting van de ganzen. De kwaliteit van het water is echter alleen bij het Rietstrand slecht, bij
de andere drie standen niet. Is hier wel onderzocht of ganzen de oorzaak zijn? Het kan ook heel
goed komen van de ontlasting van loslopende honden, van paarden of van vissers die er
overnachten.
Tot slot: vangen en vergassen van de ganzen is dus een beleidswijziging. Omdat hiervoor een
provinciale ontheffing noodzakelijk is, lijkt het mij dat u als raad hier ook iets van vinden mag.
Hopelijk gaat u het op de agenda zetten. Tot zover. Dank u wel !

