
 

 

 

 

 

 

Fractie: PU 

Naam: Mark Dieleman 

Onderwerp: Tijgermug 

Datum indiening vragen: 10-04-2019 

 

Gister popte wederom een bericht op Omroep Flevoland op rondom de Tijgermug die 

mogelijk bij de import van buitenlandse autobanden Nederland binnenkomt 

[https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/169937/platform-stop-invasieve-exoten-boos-

op-minister]. Daar gemeente Noordoostpolder een bedrijf huisvest met een grote locatie 

voor bandenopslag een aantal vragen: 

 

 

Vragen: 

 

- Vormt deze mug een gevaar voor de inwoners in de NOP?  

 En zo ja/nee: waar blijkt dat uit? 

De Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) komt oorspronkelijk uit Azië, maar 

heeft zich via internationale transporten van bijvoorbeeld gebruikte autobanden 

en Lucky Bamboo-plantjes verspreid over grote delen van de wereld. De 

Aziatische tijgermug (hierna tijgermug) is in 2005 voor het eerst aangetroffen 

in Nederland. Om te voorkomen dat de mug zich verspreidt wordt de tijgermug 

sindsdien bestreden. De tijgermug is een zogenaamde vector (overdrager) van 

infectieziekten. De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn 

aangetroffen virussen van bepaalde infectieziekten, zoals dengue 

(knokkelkoorts), chikungunya en zikakoorts, bij zich dragen is te verwaarlozen.  

 

 

 

-  Controleert er een instantie autobandenimportbedrijven /autobandenopslagbedrijven 

 in de NOP op aanwezigheid van deze mug? En zijn deze gegevens bij de Gemeente  

 bekend? 

De NVWA is in Nederland verantwoordelijk voor de bestrijding van de aziatische  

tijgermug. De bandenbedrijven worden regelmatig bezocht en er worden vallen 

gezet om  

te controleren of de mug aanwezig is. 

NVWA-inspecteurs nemen de volgende maatregelen als ze ergens (larven van) 

een tijgermug aantreffen: 

- Ze onderzoeken het gebied op de aanwezigheid van tijgermuggen en 

plaatsen muggenvallen met lokstoffen. 

- Ze verwijderen mogelijke broedplaatsen of behandelen deze met 

biologische korrels die de larven van de tijgermug doden. Deze korrels 

zijn niet schadelijk voor andere dieren en mensen.  

- In incidentele gevallen bestrijdt de NVWA volwassen tijgermuggen met 

een algemeen insecticide. In dat geval worden de omwonenden vooraf 

schriftelijk geïnformeerd door de NVWA. 

 

Daarnaast is op 25 juni 2017 een convenant afgesloten tussen de Rijksoverheid 

en Vereniging VACO (Bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en 

Wielenbranche)  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-

36231.html. Dit convenant heeft als doel om via zelfregulering te komen 

tot een kleiner risico voor introductie en verspreiding van exotische 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-36231.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-36231.html


muggen. Daartoe zijn afspraken gemaakt met de branche om insleep en 

verspreiding van exotische muggen via bedrijven die handelen in gebruikte 

banden uit 

 

-  Doet Gemeente Noordoostpolder op dit moment iets aan bestrijding van deze mug? 

Het bedrijf wordt namens het WABO-bevoegd gezag (gemeente) regelmatig 

bezocht door de OFGV. De OFGV en de NVWA kunnen gegevens uitwisselen ten 

behoeve van transparant toezicht, handhaving en bestrijding, voor zover dit hun 

taken betreft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 24 april 2019 

Contactpersoon: O.W.M. Storms 

E-mail adres:  o.storms@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-48134611 

 


