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Onderwerp

Aziatische Tijgermug

Voorstel
1. Kennis te nemen van het verzoek van de Stichting Platform Stop invasie exoten

om de Aziatische Tijgermug in Weert uit te roeien.
2. In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief.

Inleiding
De eerste vondst van de Aziatische Tijgermug, verder te noemen de Tijgermug in de
gemeente Weert dateert van 2010. Sindsdien vindt jaarlijks bestrijding plaats door de
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Uit het feit dat de Tijgermug meerdere
jaren in Weert voorkomt concludeert de Stichting Platform Stop invasie exoten verder te
noemen de Stichting, dat de aanpak door de NVWA niet voldoende is geweest. Om te
voorkomen dat de Tijgermug zich definitief in Weert vestigt adviseert de Stichting om bij
het Ministerie van Defensie een aanvraag te doen voor militaire steunverlening bij de
uitroeing van de Tijgermug.

Beoogd effect/doel

Uitroeiing van de Tijgermug in Weert.

Argumenten

2.1. Bestrijding van de Tijgermug door de NVWA heeft resultaat.

Het feit dat in Weeft voor het eerst bewijs is gevonden van voortplanting en overwintering
van de Tijgermug is voor de Stichting aanleiding een oproep te doen om de bestrijding te
intensiveren. Gedurende de periode van april tot eind oktober controleeft de NVWA het
gebied waar in de voorliggende jaren Tijgermuggen zijn aangetroffen. De inzetvan de
NVWA bestaat uit 7 rondes, om de drie weken en wordt uitgevoerd met vier inspecteurs
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en vier medewerkers van Rentokill. Elke ronde beslaat twee dagen. Daarnaast zijn 23
vallen geplaatst die gedurende de periode elke week geleegd worden door twee
meclewerkers clie claar 1 dag mee bezig zijn. De totale inzet wordt geschat op 150

mandagen. Het aantal vondsten toont aan dat de bestrijding resultaat heeft'
In 2016, 18 vondsten;
ln 2017,35 vondsten;
In 2018, (tot nu toe) 9 vondsten.

2.2. Bestrijding van de Tijgermug bl¡jft nodig vanwege mogelijke gezondheidsrisico's.

Omdat de Tijgermug infectieziekten kan overdragen blijft bestrijding noodzakelijk. Sinds

2010 vindt de bestrijding jaarlijks plaats onder verantwoordelijkheid van de NVWA, in

deze het bevoegd gezag. Volgens de NVWA is de kans dat de Tijgermuggen die tot nu toe
in Nederland zijn aangetroffen virussen van bepaalde infectieziekten bij zich dragen te
verwaarlozen. Deze virussen komen in ons land vrijwel niet voor.

Kanttekeningen en risico's

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit functioneert onder de verantwoordelijkheid
van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij twijfcl ovcr de effectiviteit van de aanpak bij
de bestrijding van de Tijgermug is de NVWA als bevoegd gezag het aanspreekpunt voor de

Stichting.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Voor de gemeente zijn er geen financiële gevolgen verbonden aan de bestrijding van de

Tijgermug. De kosten worden betaald door de ministeries.

Uitvoering/evaluatie
De NVWA koppelt gedurende de periode van de bestrijding van de Tijgermug de

bevindingen en resultaten terug naar de gemeente en de afdeling infectieziekten
bestrijding van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Indien daar aanleiding toe ts, ts er ook
buiten deze periode contact tussen de NVWA en gemeente.

Com mu nicatie/ participatie
Door middel van bijgevoegde brief de stichting platform Stop invasie exoten informeren
over het standpunt van het college met betrekking tot de bestrijding van de Tijgermug.

Overleg gevoerd met

Intern

Frank Speet, communicatie adviseur
Marianne Schreuders, communicatie adviseur

Extern

Sierd de Jong, coördinator muggenbestrijding NVWA
Rolf Ruks, inspecteur expeftise Natuur NVWA

Bijlagen:

1. Brief aan bedrijven en inwoners in Weert
2. Informatiefolder
3. Kaart NVWA
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