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Coördinatie, monitoring en registratie
Deze module omvat het uitvoeren van het provinciaal monitoringsplan op
basis van het beheerplan, het bijhouden en actualiseren van de eikenkaart en de registratie van de monitoring, inspectie en sanering. De monitoring omvat de gereedmaking van de bestaande feromoonvallen en/of
het plaatsen van nieuwe feromoonvallen, 3 monitoringsronden langs de
vallen, het determineren van de inhoud van de vallen, het rapporteren
van de resultaten aan de deelnemers en het vaststellen van de inspectiegebieden op basis van de resultaten. De monitoringsronden per deelnemer worden hierbij zoveel mogelijk geclusterd.
De kosten per deelnemer worden bepaald aan de hand van het aantal bestaande en/of nieuwe vallen, het determinatieverslag en een opslag voor
de projectcoördinatie, bestaande uit een vast bedrag en een procentuele
opslag over de kosten van de vallen en het determinatieverslag. In de
kosten van de vallen zijn naast de materialen ook de kosten van de uitvoering van de monitoringsronden begrepen.

KOSTEN (jaar 2017)
Vallen:
bestaand
€ 201,50
nieuw
€ 232,75
determin.
€ 32,20

Inspectie
Inspectie omvat controle bomen op EPR, markeren van besmette bomen,
registratie en terugkoppeling van resultaten, inclusief advisering, aan de
deelnemer. De inspectie wordt vastgesteld op basis van de monitoringsgevens van het voorgaand jaar en het lopende jaar. De te inspecteren gebieden worden vastgesteld op basis van de in het beheerplan EPR opgenomen factoren.
De kosten per deelnemer worden bepaald aan de hand van het benodigd
aantal dagdelen, met een minimum van 1 dagdeel. Dit ene dagdeel is inclusief de kosten voor voorbereiding en rapportage.

KOSTEN (jaar 2017)

Sanering
Sanering geschiedt volgens het vastgestelde protocol zoals opgenomen
in het beheerplan EPR in geclusterde saneringsronden. De te hanteren
saneringsmethoden zijn het wegzuigen van de rupsen en de nesten met
brandharen of het wegplukken en vernietigen van de nesten.
De kosten per deelnemer worden bepaald aan de hand van het benodigd
aantal dagdelen, met een minimum van 1 dagdeel. Dit ene dagdeel is inclusief de kosten voor voorbereiding en rapportage.

KOSTEN (jaar 2017)

Voorlichting en educatie groenmedewerkers
Deze module omvat de onderdelen toolboxmeeting en EPR inspecteur.
Bij de toolboxmeeting gaat het om kennisoverdracht gericht op herkenning, risico's en beheer en bestrijding. Bij het onderdeel EPR inspecteur
gaat het om verdieping van de kennis en de wijze van inspecteren, markeren en registreren van besmette bomen.
Voor de toolboxmeeting is een minimumaantal deelnemers van 12 vereist en bij de cursus EPR inspecteur is het minimumaantal deelnemers 15.

KOSTEN (jaar 2017)
toolbox:
groep
€ 785,05
p.p.
€ 65,40

Coördinatie:
vast bedrag
opslag %

1e dagdeel
volgend dd

1e dagdeel
volgend dd

€ 103,15
10%

€ 412,65
€ 206,35

€ 825,30
€ 619,00

EPR inspecteur:
groep
€ 1.321,00
p.p.
€ 88,05

