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Motie ‘de eikenprocessierups trekt zich niets van eigendom aan’

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 24 juni 2020, behandelend 

de Voorjaarsnota 2020

Constaterende dat:

Al jaren de eikenprocessierups in onze gemeente voorkomt; 

Jaarlijks de brandhaartjes van de eikenprocessierups zorgen voor grote hinder bij inwoners; 

De gemeente in 2019 geconfronteerd is met een piek in het aantal meldingen door een explosieve 

groei van het aantal nesten in onze gemeente en de nesten zich nu weer laten zien; 

Tot op heden zijn maatregelen op ad-hoc basis uitgevoerd;

De bestrijding inmiddels een zware wissel trekt op de begroting; 

Later dit jaar een beleidsstuk zal verschijnen met daarin de mogelijke keuzes ten aanzien van de 

bestrijding;  

Overwegende dat:

De inzet op het bevorderen van de biodiversiteit helpt bij het bestrijden van plaagsoorten, maar 

vooralsnog onvoldoende is

De raad op 28 mei 2020 de volgende APV bepaling heeft vastgesteld: 

Artikel 2.65

1. Het college kan, hetzij bij openbare bekendmaking van het gehele gebied van de gemeente 

of van bepaalde delen daarvan, hetzij bij persoonlijke kennisgeving aan de rechthebbende 

van een of meer bepaalde percelen mededelen, dat zij het noodzakelijk acht, dat aldaar 

voorkomende invasieve exotische planten of in bomen of ander houtgewas voorkomende 

rupsen en rupsennesten verwijderd en vernietigd worden voor een bij die kennisgeving 

bepaalde datum. 

2. De rechthebbende op percelen binnen die openbare kennisgeving aangewezen gebieden 

of van de in de persoonlijke kennisgeving aangeduide percelen is verplicht voor de door het 

college bepaalde datum te zorgen, dat de in bomen of ander houtgewas op zijn perceel 

voorkomende invasieve exotische planten, rupsen en rupsennesten verwijderd en vernietigd 

zijn.
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VJN M1 Motie is ingetrokken door de indieners.
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Het college dus de bevoegdheid heeft om met een structurele aanpak de eikenprocessie rups op 

percelen te bestrijden die niet in eigendom van de gemeente zijn door de rechthebbende tot 

verwijdering en vernietiging daarvan te verplichten (op kosten van die rechthebbende);

Zeer veel rupsen in bomen zitten die niet in eigendom van de gemeente zijn; 

Brandhaartjes en rupsen en hun hinderlijke werking zich niets aantrekken van eigendommen en 

percelen;

Draagt het college op :

In het aangekondigde beleidsstuk te komen met een structurele aanpak van de eikenprocessierups, 

ook voor zover het de niet gemeentelijke percelen betreft en aan te geven op welke manier invulling 

wordt gegeven aan artikel 2.65 van de APV (verwijdering door rechthebbenden zelf)

De fractie van:

CDA 

Deze motie is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen 
voorzien.


