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(iepziektebestrijding)

Coördinatie, monitoring en registratie
Tweemaal per jaar worden de iepenlocaties van de deelnemer gecontroleerd op zieke iepen. Zieke iepen worden gemerkt als te verwijderen en
gemeld ter verwerking in het iepenregistratiesysteem. Vanuit dit iepenregistratiesysteem worden vervolgens de saneringslijsten gegenereerd.
Deze module omvat tevens het overleg met de groenbeheerders van de
deelnemers, waaronder de terugkoppeling van de resultaten, het verkrijgen van de afstandsverklaringen van particuliere eigenaren, de publicaties in de streekkranten gericht op particuliere eigenaren en de onafhankelijke controle door Aequator op de kwaliteit van de opsporing.
De kosten per deelnemer worden bepaald aan de hand van het aantal locaties en de voor de betreffende deelnemer geldende locatiecategorie,
alsmede het per 1 januari 2005 aanwezige aantal klonaaliepen, zijnde het
in stand te houden aantal klonaaliepen. Bepalend voor de locatiecategorie is het tijdsbeslag van de opsporing. Het tijdsbeslag is afhankelijk van
de omvang van de locaties en/of de relatieve verhouding tussen het aantal locaties en de oppervlakte van het grondgebied van een deelnemer.
De opsporing is gericht op zieke klonaaliepen en zieke veldiepen.

KOSTEN (jaar 2017)
locatie A
€ 9,30
locatie B
€ 11,35
locatie C
€ 17,55

Sanering
Deze module omvat de verwijdering van de zieke klonaaliepen en de zieke veldiepen op basis van de saneringslijsten (zie module opsporing en
registratie) De wijze van verwijderen is beschreven in de handleiding
goed iepenbeheer en kan in eigen beheer door de deelnemers worden
uitgevoerd, danwel worden belegd bij de Stichting Bomenwacht Groningen. In het laatste geval worden de kosten per deelnemer bepaald door
het aantal te saneren klonaaliepen en de diameterklasse van deze iepen,
alsmede het aantal m² te saneren veldiepen en het aantal veldiepenlocaties waar gesaneerd moet worden. Voor moeilijk velbare veldiepen geldt
een toeslag. Indien verkeersveiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen dan worden kosten hiervan apart doorberekend. Dit geldt ook
voor het op verzoek frezen van achtergebleven stobben van de verwijderde iepen.

KOSTEN (jaar 2017)
klonaal iep:
< 15 cm
€ 24,40
15 - 40 cm
€ 104,95
> 40 cm
€ 221,45
moeilijk
€ 661,75
veldiep:
per m²
per locatie
moeilijk

€ 6,20
€ 219,50
€ 661,75

