Motie
Onderwerp motie:

Beschikbaar stellen van nestkastjes in de strijd tegen de eikenprocessierups

Vergaderdatum:

20 november 2019

Agendapunt (nr en naam):

1.1

Vreemd aan de orde van de dag

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Verzoekt het college om:

1. In het totaalplan ter bestrijding van de eikenprocessierups bij wijze van proef op te nemen dat inwoners/organisaties op verzoek
(kosteloos) nestkastjes (incl. bevestigingsmateriaal en uitleg) kunnen ontvangen/plaatsen waarmee de aanwezigheid van
koolmezen wordt gestimuleerd en hierover pro-actief te communiceren;
2. Vooralsnog uit te gaan van een maximum van 200 stuks;
3. Dit initiatief ten laste te brengen van de post biodiversiteit:
4. Het effect van het totale beleid, inclusief het ter beschikking stellen van nestkastjes, te laten monitoren en de raad hierover
periodiek te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Overwegende dat:
- De eikenprocessierups een invasieve exoot is die inmiddels ook in grote getalen in onze gemeente voorkomt;
- De eikenprocessierups gedurende de zomerperiode veel gezondheidsproblemen veroorzaakt bij mensen en dieren;
- Het duur en complex is om deze overlast gevende rupsen doeltreffend te bestrijden;
- De aanwezigheid van koolmezen in de praktijk een biodiverse, goedkope én succesvolle manier is om de eikenprocessierups te
bestrijden, als onderdeel van een meer omvattend plan;
- Het om daarvan te profiteren belangrijk is dat koolmezen graag in de buurt van eikenbomen in onze gemeente verblijven, zodat
zij zich naar hartenlust te goed kunnen doen aan deze rupsen en het bieden van “huisvesting” daarvoor een uitstekend middel is;
- Deze methode niet in de plaats komt van het door het college te ontwikkelen beleid, maar daar onderdeel van uitmaakt;
-Deze methode ook niet verhindert dat het college kiest voor een breder plan waarbij ook de Japanse duizendknoop, de Berenklauw
etc. zijn betrokken.
- Een dergelijke actie tevens een goed middel is om de inwoners te betrekken bij het beheer van de buitenruimte, in het bijzonder
de bestrijding van de processierups;
- Het college zou kunnen onderzoeken of (groepen) inwoners of lokale bedrijven kunnen worden betrokken bij de vervaardiging en
plaatsing van de nestkastjes;
-Deze motie gezien moet worden als aanvullend op wat de gemeente zelf al doet of voornemens is te doen;
- Tijdige en goede communicatie cruciaal is en de bekendheid met biodiversiteit zal bevorderen.
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