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Met de Wet natuurbescherming is per 1 januari 2017 de verantwoordelijkheid van de zorg voor en 

bescherming van beschermde soorten gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. De 

provincies waren al verantwoordelijk voor de beschermde natuurgebieden (Natura 2000 en NNN), 

maar nu zijn provincies ook verantwoordelijk voor (beschermde) soorten buiten beschermde 

gebieden. Zoals stadsvogels en vleermuizen die gebruik maken van gebouwen. Op grond van 

paragraaf 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden van de 

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 kan subsidie worden verstrekt voor maatregelen die 

zijn gericht op het versterken en beschermen van populaties van bedreigde dier- of 

plantensoorten of op het verhogen van de natuurwaarden. Door het actief stimuleren van het 

treffen van maatregelen ten behoeve van leefgebieden van kwetsbare soorten, kunnen we een 

bijdrage leveren aan het behoud van deze soorten binnen de provincie. In 2016 is paragraaf 2.3 

Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden echter niet opengesteld1

vanwege de ontwikkeling van nieuw provinciaal soortenbeleid als gevolg van de decentralisatie. 

Op dit moment wordt hier nog aan gewerkt. Er is voor 2017 nog wel € 180.000 beschikbaar voor 

soortenbeleid onder het deelplafond.

Onder de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving werken we aan de contouren en de richting van 

het soortenbeleid. We zijn voornemens om het soortenbeleid vorm te geven aan de hand van 30 

icoonsoorten. Anticiperend op definitieve besluitvorming over de visie, willen we hiermee aan de 

slag. Ook in het kader van netwerkend werken is het nuttig om samen met de maatschappelijke 

partners alvast ervaring op te doen en aan de hand daarvan de beleidslijn verder neer te zetten.

Daarom is paragraaf 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

alsnog opengesteld voor maatregelen die een bijdrage leveren aan instandhouding van 

beschermde soorten en hun leefgebieden in Zuid-Holland. In de bijlage van het 
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Met uitzondering van € 25.000,- ten behoeve van weidepompen voor plas-drassituaties.
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openstellingsbesluit is een lijst opgenomen met de Zuid-Hollandse icoonsoorten en de 

begeleidende soorten.

Wij zullen de maatschappelijke partners actief benaderen om hiervan gebruik te maken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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Bijlage: Openstellingsbesluit paragraaf 2.3 SRG
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