
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 11 augustus 2006, nr. 2006-44980,
tot bekendmaking van de Regeling provinciale
bijdrage gemeentelijke iepziektebestrijding 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 3 juli 2006, onder nr. 17, het
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale staten van Noord-Holland;

overwegende, 
dat een convenant is gesloten tussen de provincie en de
Noord-Hollandse gemeenten waarin een gezamenlijke
aanpak van de bestrijding van iepziekte in de provincie
Noord-Holland is afgesproken;

dat als onderdeel van dit convenant een wettelijk
voorschrift tot stand moet komen dat voorziet in een
financiële regeling ten behoeve van gemeenten die
overgaan tot de verwijdering van zieke iepen op
particulier terrein;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;

gelet op artikel 4:21, derde lid van de Algemene wet
bestuursrecht;

besluiten:

vast te stellen de navolgende Regeling provinciale
bijdrage gemeentelijke iepziektebestrijding.

Artikel 1
Op grond van deze regeling kunnen gedeputeerde
staten bijdragen verlenen aan Noord-Hollandse
gemeenten, die zich hebben aangesloten bij het
Convenant Iepziektebestrijding d.d. 1 juli 2005. 

Artikel 2
De bijdrage wordt verleend in verband met het voor
rekening en risico van de gemeente verwijderen van
zieke iepen die geen eigendom zijn van de gemeente en
waarvoor de eigenaar geen rechtstreekse subsidie heeft
ontvangen.

Artikel 3
De bijdrage wordt slechts verleend voor verwijderde
zieke iepen die naar het oordeel van gedeputeerde
staten zijn verwijderd op de wijze als in het convenant
van 1 juli 2005 voorzien.

Artikel 4
Gemeenten die voor een bijdrage in aanmerking komen
dienen tussen 1 september en 15 oktober 2006 een aan-
vraag in op een door gedeputeerde staten vast te stellen
formulier.

Artikel 5
De bijdrage bedraagt € 90,– per verwijderde iep. 

Artikel 6
De Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
is niet van toepassing op besluiten die op grond van
deze regeling worden genomen.

Artikel 7

lid 1
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006 en
eindigt op 31 december 2007.

lid 2
Gedeputeerde staten kunnen aanvragen in verband met
zieke iepen, die gedurende het jaar 2005 in overeen-
stemming met het convenant zijn verwijderd op grond
van deze regeling behandelen.

Artikel 8
Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling
provinciale bijdrage gemeentelijke iepziektebestrijding’.
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Haarlem, 3 juli 2006 

Provinciale Staten van Noord-Holland

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 14 augustus 2006,

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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