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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-794119652 

DOS-2016-0005086

Onderwerp

Vaststellen definitieve versie openstellingsbesluit Srg par. 2.3 subsidie verbeteren leefgebied

grutto en patrijs Zuid-Holland najaar 2021

Advies

1. Vast te stellen de definitieve versie van het Openstellingsbesluit subsidie verbeteren

leefgebied grutto en patrijs Zuid-Holland najaar 2021 met terugwerkende kracht tot en met 9

november 2021 met een deelplafond van € 1.000.000,00 onder gelijktijdige intrekking van de

eerdere versie die is vastgesteld op 9 november 2021 onder kenmerk PZH-2021-

788504893;

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten worden

geïnformeerd de definitieve versie van het Openstellingsbesluit;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de definitieve versie van het

Openstellingsbesluit subsidie verbeteren leefgebied grutto en patrijs Zuid-Holland najaar

2021.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Gecorrigeerd Openstellingsbesluit subsidie verbeteren leefgebied grutto en patrijs Zuid-

Holland najaar 2021

- GS-brief aan PS waarmee PS worden geïnformeerd over het besluit

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 11 januari 2022 N.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Op 9 november 2021 hebben GS het hierboven genoemde Openstellingsbesluit Srg paragraaf

2.3, subsidie verbeteren leefgebied grutto en patrijs Zuid-Holland najaar 2021 vastgesteld. 

Helaas is per abuis een oudere versie van het Openstellingsbesluit ter vaststelling aan GS

gestuurd. In de uiteindelijke versie zijn na consultatie van de weidevogelpartners waaronder

BoerenNatuur Zuid-Holland nog enkele relevante aanpassingen verwerkt. Hoewel de verschillen

met de eerdere versie beperkt zijn, ligt er nu geen rechtsgeldige basis onder het

openstellingsbesluit zoals dat op 17 november 2021 in het Provinciaal Blad is gepubliceerd.

In het Provinciaal Blad is wel de juiste en meest recente versie van het Openstellingsbesluit

opgenomen. 

Voor de volledigheid (ongewijzigd ten opzichte van eerder genomen besluit):

Risicoprofiel 

Het risicoprofiel van deze openstelling is ongewijzigd ten opzichte van de eerdere openstelling dit

jaar binnen de Srg paragraaf 2.3 ten behoeve van de icoonsoorten grutto en patrijs. Het betreft

risicoprofiel ‘midden’.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag   : €  1.000.000,00

Programma   : Ambitie 5 – Versterken natuur Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. De provincie gaat pas een 

verplichting aan op moment van subsidieverstrekking.

Deze openstelling wordt gedekt vanuit het aanvullend budget van €1,5 miljoen dat bij het

vaststellen van de voorjaarsnota 2021 is vrijgemaakt voor het uitvoeren van het Actieplan

Boerenlandvogels.

Juridisch kader

Het openstellingsbesluit vormt samen met de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) en

de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) het juridisch kader voor

subsidiebeschikkingen. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 9 november 2021 hebben GS het hierboven genoemde Openstellingsbesluit Srg paragraaf

2.3, subsidie verbeteren leefgebied grutto en patrijs Zuid-Holland najaar 2021 vastgesteld. 

De correcte versie van het Openstellingsbesluit is op 10 november 2021 gepubliceerd in het

Provinciaal Blad.
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De aanvraagperiode voor deze subsidie liep van 17 november tot en met 3 december 2021 en is

dus inmiddels verstreken. Er zijn door de collectieven en terreinbeherende organisaties diverse

kansrijke voorstellen ingediend voor een totaalbedrag van bijna € 1,5 miljoen. Deze voorstellen

zijn gebaseerd op de juiste versie van het Openstellingsbesluit zoals dat in het Provinciaal Blad is

opgenomen.

 Wat is er veranderd?

 

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de eerder vastgestelde versie zijn:

- Artikel 2 (Subsidiabele activiteiten en prestaties):

 Toegevoegd lid 1h, waterhuishoudkundige maatregelen gericht op vernatting

inclusief aankoop zonnepompen en 3 jaar beheer;

 Toegevoegd lid 1i, ontwikkeling van kruidenrijk grasland of kruidenrijke

perceelsranden inclusief zaaigoed en maximaal 3 jaar ontwikkelingsbeheer.

- In artikel 6 (Aanvraagvereisten) en artikel 8 (Subsidievereisten) zijn extra voorwaarden

opgenomen om te voorkomen dat de maatregelen voor boerenlandvogels zouden leiden

tot het kappen van waardevolle bomen en bosschages

- Artikel 9 (Subsidiabele kosten) is toegevoegd, met als onderdelen onder meer:

o  Hogere vergoeding (tot €3.500 euro per hectare) mogelijk voor gederfde

inkomsten bij aanleg van een patrijzenakker in het bollengebied

o  Mogelijkheid om de kosten van het verkrijgen van een accountantsverklaring

vergoed te krijgen (nodig voor aanvragen hoger dan €125.000)

 

3 Proces

 

Vaststellen van de nu voorliggende definitieve versie van het Openstellingsbesluit (en intrekken

van de eerder vastgestelde versie) is nodig om tot een rechtsgeldige basis te komen voor deze

openstelling. 

Het proces van beoordeling en rangschikking van de aanvragen is inmiddels gestart. Na het

doorvoeren van de correcties in het vastgestelde Openstellingsbesluit en na afronding van de

beoordelingsprocedure kunnen de beschikkingen opgesteld en verstuurd worden waarbij

gepoogd zal worden om zo snel als mogelijk na sluitingsdatum van de tranche een besluit te

krijgen. Echter de rangschikking moet hiervoor eerst helder zijn voordat de beschikkingen

gemaakt worden. Afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen en de verwachte drukte aan het

einde van het kalenderjaar zal het verzamelbesluit zo spoedig als mogelijk aan het begin van

2022 volgen. De uiterste besluitdatum is echter 3 maart 2022.

 

4 Participatie en rolneming

 

De openstelling subsidie verbeteren leefgebied grutto en patrijs najaar 2021 is tot stand gekomen

in overleg met vertegenwoordigers van de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer,

Natuurmonumenten en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap), van de collectieven en van de

weidevogelvrijwilligers. De investeringen en maatregelen zoals die beschreven staan in het

Actieplan Boerenlandvogels zijn hierbij leidend geweest voor alle betrokken partijen.
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4 Communicatiestrategie

 

De juiste versie van het Openstellingsbesluit is reeds gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Ook

staat er een verwijzing naar de regeling op de pagina van de Srg op pzh.nl. 

De agrarische collectieven en terreinbeherende organisaties zijn vertegenwoordigd in het

kernteam boerenlandvogels, waarbinnen zij samen met de andere partners uitvoering geven aan

het Actieplan Boerenlandvogels. De Behandelend Ambtenaar laat de partners binnen het

kernteam weten dat de definitieve versie van het Openstellingsbesluit is vastgesteld.

 


