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Aan de leden van Provinciale Staten
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Afgelopen week maakte de NOS bekend dat de Vlinderstichting bezwaar aantekent
tegen een proef met het bestrijdingsmiddel Vertimec, dat wordt ingezet tegen de
eikenprocessierups (https://nos.nl/l/2330093). De Vlinderstichting zegt bezwaar aan te
tekenen omdat Vertimec alles doodt wat ermee in aanraking komt. Eind vorige maand
keurde het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Ctgb) het middel goed voor maximaal 2500 bomen in de gemeente Utrecht, de
Overijsselse gemeente Zwartewaterland en Son en Breugel, Reusel, Bladel en Eersel
in Noord-Brabant. Daarop is de proef begonnen, maar volgens de Vlinderstichting
hebben Bladel en Reusel afgezien van deelname. In het besluit erkent het Ctgb dat de
proef schadelijke en onaanvaardbare effecten kan hebben op de gezondheid van
mensen, in het bijzonder kwetsbare groepen, en ook voor dieren en het milieu.

1.

Is het college bekend met het middel Vertimec en het besluit van het Ctgb om het
gebruik op de genoemde plekken goed te keuren?
Antwoord
Het middel Vertimec is ons bekend. Zo ook dat het Ctgb op 15 april jl. de
proefontheffing heeft ingetrokken, waardoor het gebruik van het middel niet meer is
toegestaan.
Het volledige bericht vermeld op de site van Ctgb :
Het Ctgb trekt met onmiddellijke ingang de proefontheffing van 15 april in voor het
injecteren van eiken met het middel Vertimec ter bestrijding van de
eikenprocessierups. Voor een dergelijke proefontheffing volstaat een melding. Het
middel is voor de proef aangemeld als biocide, een middel gericht op het doden van
plaagdieren. Middelen met de actieve stof uit Vertimec zijn als biocide tot nu toe alleen
toegelaten voor het bestrijden van organismen in gesloten, goed te definiëren ruimtes,
kieren etc. Na een interne evaluatie heeft het Ctgb besloten voor het toedienen buiten
in een eik, ook de kennis van milieu-aspecten van gewasbeschermingsmiddelen in te
zetten. Dat betekent dat nu breder is gekeken naar de gevolgen van het middel in het
milieu, zoals naar andere organismen die leven in en bij de boom.Het Ctgb oordeelt
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dat die risico’s voor andere insecten en voor bijvoorbeeld foeragerende vogels te groot
zijn. Die risico’s kunnen bij deze toepassing niet worden weggenomen met
aanvullende voorschriften. Daarom besloot het Ctgb tot intrekken van de
proefontheffing; dit gebruik van het middel is met onmiddellijke ingang niet meer
toegestaan. De aanvrager en de gemeenten die aan de proef deelnemen zijn
inmiddels geïnformeerd.
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2.

Is de provincie Zuid-Holland voornemens dit middel te gaan toepassen bij de
bestrijding van de eikenprocessierups en daarvoor goedkeuring te gaan vragen bij het
Ctgb?
Antwoord
Nee. Ook indien de proefontheffing niet door het Ctgb zou zijn ingetrokken zouden wij
geen goedkeuring voor het gebruik hebben aangevraagd, aangezien het middel
schadelijke en onaanvaardbare effecten kan hebben op de gezondheid van mensen,
in het bijzonder kwetsbare groepen, en ook voor dieren en het milieu.

Voor de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren is gebruik van het middel
Vertimec onacceptabel.
3.

Is het college dat eens met de fracties? Waarom wel, of waarom niet?
Antwoord
Ja, zie ook het antwoord op vraag 2.
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