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Eikenprocessierups

Aanleiding:
De overlast van de eikenprocessierups (EPR) neemt toe, hierbij willen wij u graag informeren over de
maatregelen die genomen zijn.

Inhoud Mededeling:
Na de overlast van de EPR in de zomer van 2018 hebben de gezamenlijke gemeenten in de
Achterhoek besloten een contract af te sluiten met een regionale leverancier om de bestrijding van de
EPR in het jaar 2019 te waarborgen. Na evaluatiegesprekken met de Achterhoekse gemeenten is in
december 2018 een plan van aanpak en een raamovereenkomst ontvangen, deze is door alle
gemeenten akkoord bevonden. Hierna is opdracht verstrekt door de gemeente Oude-IJsselstreek
namens de deelnemende gemeenten. Het plan van aanpak voorziet in bestrijdingsunits per gemeente
voor een bepaalde periode c.q. een aantal uren.
In het plan van aanpak staat per gemeente beschreven hoeveel uur geleverd wordt; de gemeente
Aalten heeft een unit voor 320 uur (8 volledige weken van 40 uur) ingekocht. Alle eiken binnen de
bebouwde kom, mits bereikbaar, zijn als onderdeel van het contract preventief gespoten met een
garantiebepaling dat bij overlast de problemen binnen 1 week worden opgelost. Wij moeten helaas
constateren dat de betreffende leverancier de verplichtingen (garantiebepaling en bestrijding) in het
geheel niet na komt. In verband met gebrek aan personeel bij de leverancier zijn een minimaal aantal
units bemenst in plaats van de geprognosticeerde 7 stuks voor de Achterhoekse gemeenten. In de
afgelopen maanden is geen enkel signaal door betreffende leverancier afgegeven richting ons of één
van de andere gemeenten waaruit kon worden opgemaakt dat het contract niet kon worden nageleefd.
De gemeente Bronkhorst heeft namens de Achterhoekse gemeenten een brief richting leverancier
opgesteld waarin aangegeven wordt dat uiterlijk in de eerste week van juli achterstanden moeten zijn
weggewerkt (hersteltermijn) en iedere gemeente een planning ontvangt wanneer de bestrijding plaats
vindt. Indien dit niet wordt opgevolgd volgt formele ingebrekestelling en mogelijk verdere juridische
stappen om de gemaakte kosten te verhalen.
Na de overlast in 2018 hadden wij alle vertrouwen in een gezamenlijke oplossing met alle
Achterhoekse gemeenten om de bestrijding in 2019 goed te organiseren en de overlast voor onze
burgers te beperken.
De huidige onwenselijke situatie nemen wij uiteraard mee in onze evaluatie van 2019.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
Geen.
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