16 juli 2008

Minister moet risico’s tijgermug serieus nemen

ChristenUnie: bestrijding tijgermug moet
effectiever
Middels schriftelijke vragen heeft ChristenUnie-Kamerlid Ernst Cramer
opheldering gevraagd over de bestrijding van de tijgermug. De tijgermug is op
diverse plekken in Nederland gesignaleerd en kan schadelijke gevolgen hebben
voor de volksgezondheid. Eerder diende de ChristenUnie al een motie in voor
effectieve bestrijding van de tijgermug. Minister Klink legde deze motie naast
zich neer.
In schriftelijke vragen aan de ministers van VWS, LNV en VROM vraagt de
ChristenUnie om een effectieve bestrijding van de tijgermug door uitvoer van een
eerder aangenomen motie. De tijgermug komt o.a. via de import van Lucky bamboo
naar Nederland en vormt een gevaar voor de volksgezondheid in verband met
verspreiding van knokkelkoorts. Het huidige beleid volstaat volgens Cramer niet,
omdat recent weer muggen zijn gevonden in kassen in Nederland.
In een debat op 4 februari jongstleden heeft Cramer hier al aandacht voor gevraagd.
De aangenomen motie riep de minister op de importeurs te verplichten deze planten
in quarantaine te plaatsen om zo verspreiding van de mug te voorkomen.
Minister Klink was hiertoe niet bereid omdat het bestaande beleid al zou voldoen.
Importeurs dienen een convenant te ondertekenen waarin zij verklaren geen planten
te importeren waarop zich tijgermuggen of larven bevinden. Uit de vangst van de
muggen blijkt echter dat dit convenant onvoldoende werkt. Voor de ChristenUnie
reden om de motie alsnog te laten uitvoeren.
Cramer wil zo snel mogelijk effectieve maatregelen die de risico’s voor de
volksgezondheid maximaal inperken. Hij stelt een quarantaine voor geïmporteerde
Lucky bamboo planten voor of een tijdelijke importstop totdat importeurs kunnen
garanderen dat de geïmporteerde planten ‘tijgermug-vrij’ zijn. Ook vraagt hij de
betrokken ministers om de namen van de bedrijven waar tijgermuggen gevonden zijn
openbaar te maken, zodat omwonenden een inschatting kunnen maken van de
risico’s.
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Voor meer informatie: Jonathan van der Geer (06-40331386)

Schriftelijke vragen
Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) en Waalkens (PvdA) aan de ministers van VWS,
LNV en VROM over het bericht dat er weer tijgermuggen gesignaleerd zijn in kassen waarin
Lucky bamboo planten worden opgekweekt.

1. Kent u het bericht ‘Convenant blijkt niet te werken: weer tijgermuggen in kassen
gesignaleerd’ waaruit blijkt dat er sinds juni op vier bedrijven in totaal 35 muggen zijn
gevangen?1

2. Deelt u de zorg over de aanwezigheid van de tijgermug in Nederland en de mogelijk
schadelijke gevolgen hiervan voor de volksgezondheid, zoals verwoord in de motie
Cramer en Waalkens (28286 nr. 122), in het bijzonder nu er opnieuw tijgermuggen zijn
aangetroffen in kassen?

3. In uw brief van 27 maart 2008 (28 286 nr. 208) met uw reactie op de motie Cramer en
Waalkens wordt aangegeven dat in een convenant met importerende bedrijven is
afgesproken dat de bedrijven de Lucky bamboo planten vrij van muggen en larven
importeren. Hoe rijmt u het feit dat er meerdere muggen zijn aangetroffen in kassen met
de afspraken uit het convenant dat planten vrij van muggen en larven worden
geïmporteerd? Deelt u de mening dat, gelet op de aantallen gevonden muggen in kassen,
het convenant onvoldoende blijkt te werken?

4. Bent u bereid opdracht te geven om muggen die worden aangetroffen in en rond kassen
snel en effectief te bestrijden?

5. Bent u bereid alsnog de motie Cramer en Waalkens uit te voeren en de daarin gevraagde
quarantaine van Lucky bamboo planten voor importeurs te verplichten evenals het
gevraagde onderzoek naar muggen buiten de kassen uit te voeren c.q. te hervatten? Bent
u bereid, indien quarantaine voor Lucky bamboo onvoldoende zekerheid zou bieden zoals
u aangeeft in uw reactie op de motie (28 286 nr 208), om de import van Lucky bamboo
planten stop te zetten totdat importeurs kunnen garanderen dat deze import vrij is van
muggen? Bent u tevens bereid onderzoek te doen verrichten naar mogelijke andere
invoerroutes van de tijgermug? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u voorts bereid, gelet op het risico voor het overbrengen van pathogene virussen
(knokkelkoorts en chikungunya) door de tijgermug, de namen van de bedrijven die Lucky
bamboo importeren en/of opkweken en waar muggen zijn gevonden, openbaar te maken,
zodat omwonenden alert zijn op de aanwezigheid van tijgermuggen en inzicht hebben in
de risico’s die zij lopen?
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http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=92077 en
http://www.telegraaf.nl/binnenland/1494248/__CLM__weer_tijgermuggen_gesignaleerd__2__
_.html

