Hardinxveld-Giessendam, 28 mei 2018.
Aan het college van burgemeester en wethouders.
Geacht college,
De PvdA-fractie heeft de volgende artikel 12 vragen over de bestrijding van de eikenprocessierups in
onze gemeente. Vorig jaar mei zijn er vragen gesteld door bewoners van onze gemeente waarin hun
ongerustheid/bezorgdheid werd geuit over het feit dat dit “spuiten” gebeurd is op een tijdstip dat er veel
kinderen buiten speelden, huisdieren zich buiten bevonden en daardoor dit goedje over zich heen
kregen.
Er werd hen, nadat zij een klacht daarover bij een medewerker hadden ingediend geantwoord dat het
om het biologisch middel Xentari WG en dat dit onschuldig zou zijn.
Nu is er recentelijk zonder voorafgaande waarschuwing weer gespoten met dit bestrijdingsmiddel en
weer waren er kinderen, volwassenen en huisdieren buiten, ook een kinderwagen met daarin een baby
kreeg toen dit bestrijdingsmiddel over zich heen. Dit geeft toch een hoge mate van ongerustheid bij onze
inwoners.
De vragen die wij u dan ook willen stellen zijn:
1. Weet het college dat dit biologisch bestrijdingsmiddel, Xentari WG niet zo onschuldig is?
Zie rubriek 2.2 veiligheidsinformatieblad
2. Zo ja, waarom er dan geen maatregelen genomen worden voor naleving van de veiligheidsinstructies die in het veiligheidsblad omschreven staan?
3. Zo nee, waarom is er dan op dergelijk middel, dat toch het doden van ongewenste organismes
beoogd, geen strengere controle op naleving van de veiligheidsmaatregelen?
4. Weet het college dat in rubriek 4.1 een beschrijving eerste hulpmaatregelen staat waaruit
blijkt dat dit geen ongevaarlijk middel is?
5. Weet het college ook dat in rubriek 6.1 ook vermeld wordt dat de stof niet
ingeademd moet worden, omstanders op afstand gehouden moeten worden etc.
6. Is het u bekend dat de persoon, die daar mee werkt en geen beschermende kleding draagt
tijdens zijn werkzaamheden gezondheidsrisico’s kan lopen? Rubriek 8.2.
7. Is het u bekend dat de gemeenten Leerdam, Hoogblokland, Goudriaan,
Hei-en Boeicop, Lexmond, Giessenlanden en Molenaarsgraaf hebben besloten om de
bespuitingen in de nachtelijke uren te doen? En hun bewoners te informeren over
wanneer de bespuitingen plaats gaan vinden zodat ze (beschermende) maatregelen
kunnen nemen?
8. Vindt u ook dat de bezorgdheid van de inwoners serieus genomen moet worden
en dat er tot maatregelen moet worden overgegaan om de bezorgdheid bij de
inwoners ten aanzien van het gebruik van het middel Xentari WG weg te nemen?
Namens de PvdA-fractie,
Liny de Jager.

1 bijlage.

