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In uw brief van 27juni ji. vraagt u ons om aandacht voor het bestrijden van de eikenprocessierups
binnen de gemeente Epe. Door middel van deze brief geven wij u antwoord op de door uw
gemeentefractie gestelde vragen, ex artikel 39 RVO, over de eikenprocessierups.

1. Diverse inwoners klagen over de aanwezigheid van eikenprocessierups in het openbaar
groen. De voortgang van het oppakken van de meldingen/klachten het feit dat een
melding, ook nadat deze diverse keren is doorgegeven, laat te wensen over. Hoe gaat de
gemeente hiermee om, kunt u daar een duidelijke beschrijving van geven?
Meldingen zijn gerubriceerd op onderstaande prioriteit:
1.
Openbare gemeentelijke gebouwen, centra, scholen, speelvoorzieningen, woonwijken
en begraafplaatsen
2.
Rondwegen niet in directe omgeving van bebouwing
3.
Doorgaande gemeentelijke fiets-, autoroutes.
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De maand juni tot medio juli is er geruimd op urgentie. Door de hoeveelheid aan
meldingen, dubbele meldingen, verschillende manieren van melden is er voorrang gegeven
aan het inventariseren en het bestrijden. Het op de juiste manier afmelden van de klachten
is later op gang gekomen.
Door middel van onderstaande tekst wordt een melding in het zaaksysteem nu afgemeld:
Geachte heer of mevrouw,
We hebben uw melding gezien en beoordeeld.
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Echter:
De eikenprocessierups rukt agressiever op dan vorige jaren.
Er komen op dit moment zoveel meldingen dat er een prioriteitstelling wordt gemaakt op het
wegzuigen van de nesten.
Deze is als volgt:
1. Openbare gemeentelijke gebouwen, centra, scholen, speelvoorzieningen, woonwijken en
begraafplaatsen
2. Rondwegen niet in directe omgeving van bebouwing
3. Doorgaande gemeentelijke fiets-, autoroutes
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Relatief dunbevolkte gebieden hebben geen prioriteit.
Bomen op particulier terrein worden niet meegenomen met het ruimen van nesten.
Hiervoor bent u als particulier zelf verantwoordelijk.
Voor extra informatie over de eikenprocessierups verwijzen wij naar de volgende site:
https://www.zorqwiizer.nl/zorgwijzers/processierups
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2. Hoeveel nesten van eikenprocessierups zijn er bekend, dan wel gemeld?
Meldingen uit het zaaksysteem: 1641 bomen waarvan 457 bomen op 22juli afgemeld zijn
als gezogen.
Echter: niet alle nesten zijn gemeld in het zaaksysteem. Wanneer wij uitgaan van het aantal
meldingen per straat, het aantal eiken die in die straat staan en eigendom zijn van
Gemeente Epe komen we aan het volgende:
9562 eiken. Een aanname: 5 nesten per boom: 47.810 nesten.
3. Hoe ziet de preventieve aanpak eruit ? En in welk tijdsbestek Z?
Als de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, bestrijdt de gemeente
rond mei preventief. Het gaat dan om gemeentelijke bomen waarin de meeste overlast
wordt verwacht of op plaatsen waar de eikenprocessierups eerder is gesignaleerd. De
preventieve bestrijding gebeurt met een biologisch bestrijdingsmiddel, waardoor alleen de
rupsen worden gedood. De spuitwerkzaamheden worden 24 uur per dag uitgevoerd.
n.b. er zijn ook eiken op de sportvelden in Gemeente Epe preventief gespoten.
In 2019 zijn er 5802 eiken preventief behandeld. Op deze bomen zijn toch nesten
waargenomen. Het aantal nesten van een preventief behandelde boom is gemiddeld 3 en
van een onbehandelde boom 7. Er zijn bomen geconstateerd met 30+ aan nesten.
4. Welke prioriteit geeft de gemeente aan de meldingen over eikenprocessierups en welke
actie(s) worden er vervolgens uitgevoerd om deze meldingen op te volgen?
Zie antwoord op vraag 1.
5. Particulieren zijn zelf verantwoordelijk om nesten met rupsen op eigen grond op te
(laten) ruimen. Maar met veel nesten in onze gemeente, is de kans zeer groot dat nesten in
bomen op gemeente grond overslaan op bomen die op particuliere grond staan. Andersom
komt uiteraard ook voor. Hoe gaat de gemeente hiermee om?
Zie antwoord op vraag 6.
6. Worden er lessen getrokken uit de enorme overlast die er dit jaar wederom is en wat zijn
de maatregelen die volgend jaar worden getroffen om overlast zoveel mogelijk te
voorkomen?
Ja, er wordt vanuit meerdere gemeenten in de regio het initiatief genomen om met
omliggende gebiedseigenaren de EPR-bestrijding te evalueren en tot een gezamenlijk plan
van aanpak te komen voor de aankomende jaren. Wij sluiten ons bij deze initiatieven aan.

Hoogachtend,

