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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Srg 2.3 openstellingsbesluit subsidie Natuur in de 

Stad Zuid-Holland 2021

 

Geachte Statenleden, 

Tijdens onze vergadering op 28 september hebben wij besloten tot vaststelling van het

Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 2021 met een deelplafond van  

€ 200.000,00. Met deze brief wordt u over dit besluit geïnformeerd. 

Opgave verbetering natuurwaarden in de stad leiden tot het openstellingsbesluit

Provincie Zuid-Holland onderscheidt zich van andere provincies door het grote oppervlak aan

stedelijk gebied. Dit stedelijk gebied herbergt diverse kwetsbare plant- en diersoorten. 

Door de invoering van de Wet natuurbescherming is Provincie Zuid-Holland sinds 1 januari 2017

verantwoordelijk voor het behoud en bescherming van gezonde populaties van inheemse plant-

en diersoorten binnen én buiten natuurgebieden, waaronder de soorten van het stedelijk gebied.

Hier ligt een grote opgave: door ontwikkelingen in de bouw, toename van verlichting/verdichting

en isolatie van woningen is veel leefgebied verdwenen van deze soorten. Daarbij verwacht Zuid-

Holland komende jaren nog een flinke bouwopgave. 

Er wordt op diverse sporen gewerkt om dit leefgebied te beschermen en te verbeteren. Zo is

afgelopen jaar door Bureau Stadsnatuur een rapport opgesteld dat concrete bouwstenen bevat

voor het gemeentelijke omgevingsplan en ook diverse adviezen geeft om de biodiversiteit in

stedelijk gebied te verbeteren1. Over dit onderwerp organiseren wij, samen met Natuur- en

Milieufederatie Zuid-Holland en Bureau Stadsnatuur, nog dit jaar bestuurlijke én ambtelijke

bijeenkomsten om andere partijen hiervoor te informeren, motiveren en enthousiasmeren. 

Bij deze bijeenkomsten willen wij, om het belang van biodiversiteit in het stedelijk gebied te

onderstrepen, het Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 2021

presenteren. Hiermee willen wij initiatieven van andere overheden en particulieren komend jaar

                                                       
1Zie: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27496

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27496
http://www.zuid-holland.nl
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financieel ondersteunen. Dit openstellingsbesluit sluit ook aan bij de ambitie van Zuid-Holland

voor een natuur inclusieve samenleving in 2050.

Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 2021 

Het openstellingsbesluit is bedoeld om initiatieven van burgers, instanties en gemeenten die een

verbetering bewerkstelligen van het leefgebied van icoonsoorten of soorten die vallen onder het

beschermingsregime van de Habitat- of Vogelrichtlijn financieel mogelijk te maken. Een ieder kan

aanspraak maken op een subsidie vanaf € 500,00 met een maximum van € 10.000,00. Een eigen

bijdrage van 25% is één van de vereisten. De inhoudelijke beoordeling van de aanvragen wordt

gedaan door de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. De inhoudelijke én procedurele

eindbeoordeling blijft bij de provincie liggen.

Met deze brief hebben we u inzicht gegeven in de besluiten en de achtergrond van het

Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 2021. Bijgaand treft u

volledigheidshalve ook het Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 2021

aan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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