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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-615692099 (DOS-2016-

0005086)

Contact

D. van Bentum

d.van.bentum@pzh.nl

Onderwerp

Openstellingsbesluit Subsidieregeling Groen paragraaf 2.3 soortenbeleid

Publiekssamenvatting
Sinds 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor de bescherming van en zorg voor in 
het wild levende plant- en diersoorten. De Provincie Zuid-Holland wil samen met Zuid-Hollandse 
partners hiermee aan de slag en richt zich daarbij op Zuid-Hollandse icoonsoorten. Soorten 
waarvoor Zuid-Holland het verschil kan maken. En als het goed gaat met de icoonsoorten, dan 
gaat het goed met de Zuid-Hollandse natuur. Vanaf vandaag stelt de Provincie Zuid-Holland 
subsidie beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan het behoud van onze Zuid-
Hollandse icoonsoorten. Subsidie is beschikbaar voor bijvoorbeeld projecten voor de zeearend in 
grootschalige natuurgebieden, maar het mag ook gaan om projecten voor de egel of de huismus 
in de stad. We dagen en nodigen iedereen uit! Dit betreft de subsidieparagraaf 2.3 van de 
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, voor verder informatie wordt verwezen naar het 
openstellingsbesluit.

Advies

1. Vast te stellen het openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en 

maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2017;

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

over het openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen 

verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2017;

3. Te bepalen dat het openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en 

maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2017 bekend wordt gemaakt door 

publicatie in het Provinciaal Blad;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het openstellingsbesluit projectsubsidie 

soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2017.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld
Bijlagen
- openstellingsbesluit_par_2.3 SRG 2016
- GS brief aan PS 

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar D. van Bentum Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Kuile, JG, ter digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 31 oktober 2017 31 oktober 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie hiervoor de GS brief aan Provinciale Staten.

Financieel en fiscaal kader:

Zie hiervoor het openstellingsbesluit

Totaalbedrag exclusief BTW : € 180.000 

Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader:

Een subsidie ingevolge paragraaf 2.3 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 kan 

alleen worden verstrekt, indien GS door middel van een openstellingsbesluit het tijdvak hebben 

vastgesteld waarbinnen een aanvraag kan worden ingediend.  Op grond van artikel 2.3.3, tweede 

lid, van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland zijn GS bevoegd om in het openstellingsbesluit 

tevens te bepalen voor welke plant- en diersoorten en voor welke terreinen subsidie kan worden 

verstrekt.

2 Proces

Onder de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving wordt gewerkt aan een invulling van het 

soortenbeleid. Via de subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 kan conform paragraaf 2.3 

subsidie verstrekt worden voor maatregelen om leefgebied van kwetsbare soorten te verbeteren. 

Door actief maatregelen te treffen ten behoeve van leefgebieden van kwetsbare soorten, kunnen 

we een bijdrage leveren aan het behoud van deze soorten binnen de provincie. 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.

3 Communicatiestrategie

Na vaststelling van de regeling door Gedeputeerde Staten wordt het openstellingbesluit 

gepubliceerd in het Provinciaal blad en op de Provinciale website. In de contacten met de 

maatschappelijke partners in het groene domein zal hen gewezen worden op de openstelling. 
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