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Zoals u wellicht bekend is werken we hard aan verbeterplannen voor weidevogels. Zo is 

inmiddels een kennisbank met een deskundigenteam opgericht en faciliteren we 

gebiedsprocessen waar gebiedspecifieke verbeterplannen worden opgesteld. In dat kader 

hebben agrarische collectieven, terreinbeherende organisaties en vrijwilligers de laatste maanden 

gezamenlijk gewerkt aan verbeterplannen voor boerenlandvogels. Om het uitbreiden en 

verzwaren van het beheer, zoals in de verbeterplannen onder andere voorgesteld wordt, nog voor 

het beheerjaar 2018 in te kunnen zetten, hebben Gedeputeerde Staten een tweede 

openstellingsbesluit voor uitbreidingsaanvragen agrarisch natuurbeheer vastgesteld.

Met de agrarische collectieven is afgestemd dat zij in de eerste, recent voor subsidieaanvragen 

opengestelde periode geen aanvragen zouden indienen maar dat zij anticiperen op de tweede 

openstelling. Hiermee is dubbel werk bij subsidieaanvragen en beschikkingen voorkomen. 

Naast de voor beheer beschikbare provinciale middelen (€ 260.000,-) en het benodigde bedrag 

aan watermaatregelen (€ 100.000,-), worden extra middelen vanuit het Ministerie van 

Economische Zaken (€ 1.540.000,-) voor boerenlandvogels in het tweede openstellingsbesluit 

opgenomen. In totaal wordt voor de komende vier jaar € 1.900.000,- beschikbaar gesteld voor 

uitbreiding en verzwaring van het agrarisch natuurbeheer.
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In het door u op 28 juni 2017 vastgestelde hoofdsubsidieplafond was rekening gehouden met een 

groot aandeel aan waterbeheermaatregelen. Naar aanleiding van overleggen tussen 

waterschappen en agrarische collectieven blijkt dat er voor de uitbreidingsaanvraag minder 

middelen nodig zijn voor de watermaatregelen binnen het agrarisch natuurbeheer. Zodoende is 

het door u vastgestelde hoofdsubsidieplafond voldoende hoog voor deze tweede openstelling. 

Het ‘Tweede openstellingsbesluit 2018 SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer’ wordt u hierbij ter 

kennisname aangeboden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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