
Besluit van gedeputeerde staten van 31 oktober 2017 [DOS-2016-0005086 [PZH-2017-615692099]],  

tot vaststelling van het Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en 

maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2017 (Openstellingsbesluit projectsubsidie 

soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2017)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 2.3.3 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 oktober 2016, PZH-

2016-565675226 (DOS-2016-0005091) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2017 voor de 

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat er een deelplafond van € 180.000,- beschikbaar is voor paragraaf 2.3 Soortenbeleid 

leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden;

Overwegende dat de provincie Zuid-Holland ten tijde van het vaststellen van voorliggende besluit 

soortenbeleid ontwikkelt waarbij icoonsoorten en begeleidende soorten een belangrijke rol spelen;

Overwegende dat de provincie Zuid-Holland voornemens is het soortenbeleid samen met maatschappelijke 

partners verder vorm te geven;

Overwegende dat ervaringen met concrete projecten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

Zuid-Holland 2017

Artikel 1 Aanvraagperiode

1. In afwijking van artikel 26, eerste lid van de Asv kan een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 

2.3.1 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 worden ingediend vanaf de dag na de datum 

van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaats tot en met 31 december 2017.

2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de in het eerste lid genoemde periode is 

ontvangen.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor uitvoeringsprojecten tot het behoud van bijzondere soorten en 

verbetering van de natuurwaarden die bijdragen aan:

1. het versterken of beschermen van de populaties van meerdere soorten die genoemd zijn in de bijlagen

1 of 2, waarvan minimaal 1 icoonsoort zoals genoemd in bijlage 1 of;

2. het versterken van de natuurwaarden in Zuid-Holland voor zover dat aan meerdere soorten die 

genoemd zijn in de bijlagen 1 of 2 ten goede komt, waarvan minimaal 1 icoonsoort zoals genoemd in 

bijlage 1. 

Artikel 3 Subsidievereisten

Om voor subsidie in aanmerking te komen:

a. betreft de activiteit primair een uitvoeringsproject;
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b. wordt maximaal 30% van het projectbudget benut aan onderzoek, studies, voorlichting en/of educatie 

indien dit noodzakelijk is voor de effectieve uitvoering van het project; 

c. wordt een plan van aanpak ingediend als onderdeel van de subsidieaanvraag, dat ten minste bestaat 

uit:

1) een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, inclusief een (globale) planning;

2) een specificatie van de kosten;

3) een onderbouwde omschrijving van de verwachte bijdrage aan het versterken of beschermen 

van de populaties van de betreffende icoon- en begeleidende soorten danwel een 

onderbouwde omschrijving van de mate van het  versterken van de natuurwaarden ten gunste 

van de betreffende icoon- en begeleidende soorten;

4) een onderbouwde omschrijving van overige effecten op natuurwaarden;

5) een beschrijving van de mate waarin monitoring en beheer nodig is, en 

6) een beschrijving in hoeverre monitoring en beheer onderdeel is van het project.

Artikel 4 Weigeringsgronden

1. Een subsidie kan worden geweigerd indien naar het oordeel van gedeputeerde staten:

a. het project onvoldoende bijdraagt aan het versterken of beschermen van de populaties van de 

betreffende icoon- en begeleidende soorten danwel het versterken van de natuurwaarden ten 

gunste van de betreffende icoon- en begeleidende soorten of;

b. het project strijdig is met andere provinciale belangen, of

c. het project niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin 

dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en 

maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2017.

Den Haag, 31 oktober 2017

DRS. J.H. DE BAAS,  secretaris

DRS. J. SMIT, voorzitter

Toelichting

Met de nieuwe Wet natuurbescherming is de zorg voor en bescherming van beschermde soorten 

gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. 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 gericht op het versterken en beschermen van populaties van 

bedreigde dier- of plantensoorten of op het verhogen van de natuurwaarden. Door actief treffen van 

maatregelen ten behoeve van leefgebieden van kwetsbare soorten te stimuleren, kunnen we een bijdrage 

leveren aan het behoud van deze soorten binnen de provincie.

In 2016 is de subsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden niet 

opengesteld1, vanwege de ontwikkeling van nieuw provinciaal soortenbeleid als gevolg van de 

                                                       
1 1 Met uitzondering van € 25.000,- ten behoeve van weidepompen voor plas-drassituaties.
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decentralisatie. Op dit moment wordt hier nog aan gewerkt. Echter, voor 2017 is binnen het deelplafond 

nog € 180.000 beschikbaar voor soortenbeleid. Daarom wordt voorgesteld om paragraaf 2.3 alsnog open 

te stellen en vervolgens maatschappelijke partners actief te benaderen om projecten te beschrijven die in 

aanmerking zouden komen voor subsidies. Deze subsidies zullen dan (vooruitlopend op formele 

vaststelling) invulling moeten geven aan het voorgenomen beleid, waarin de 30 icoonsoorten een 

belangrijke rol spelen. Parallel hieraan wordt het nieuwe soortenbeleid van de provincie verder uitgewerkt, 

wat we netwerkend vorm zullen geven. De ervaringen uit de subsidietrajecten kunnen hierbij een rol 

spelen.
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Bijlage 1 behorende bij artikel 2 van het Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid 

leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2017: Zuid-Hollandse 

Icoonsoorten

Icoonsoort

Kleine zwaan / Brandgans

Purperreiger / Roerdomp

Zeearend

Patrijs

Grutto

Kluut

Grote stern

Zwarte stern

Steenuil

Nachtegaal

Huismus / Gierzwaluw

Boomklever / Rosse vleermuis

Egel

Meervleermuis

Noordse woelmuis / Bruine kiekendief

Konijn

Bever

Otter

Gewone zeehond /Bruinvis

Rugstreeppad

Zandhagedis

Bittervoorn

Zalm /Steur

Argusvlinder / Zandhommel

Weidehommel

Heivlinder

Groene glazenmaker / Glassnijder

Rietorchis(groep)

Wilde Hyacint (stinzenplanten)

Groenknolorchis
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Bijlage 2 behorende bij artikel 2 van het Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid 

leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2017: begeleidende soorten

soort soortgroep

gewone pad amfibie

groene kikkers amfibie

heikikker amfibie

kamsalamander amfibie

rugstreeppad amfibie

zomereik bomen

bergeend broedvogels

blauwborst broedvogels

blauwe reiger broedvogels

boerenzwaluw broedvogels

bontbekplevier broedvogels

boomklever broedvogels

boomleeuwerik broedvogels

boomvalk broedvogels

bosrietzanger broedvogels

bosuil broedvogels

braamsluiper broedvogels

bruine kiekendief broedvogels

cettis zanger broedvogels

dodaars broedvogels

dwergstern broedvogels

fitis broedvogels

fluiter broedvogels

fuut broedvogels

gekraagde roodstaart broedvogels

gele kwikstaart broedvogels

geoorde fuut broedvogels

gierzwaluw broedvogels

glanskop broedvogels

goudhaantje broedvogels

goudvink broedvogels

grasmus broedvogels

graspieper broedvogels

grauwe vliegenvanger broedvogels

grote karekiet broedvogels

grote stern broedvogels

grutto broedvogels

houtsnip broedvogels

huismus broedvogels

huiszwaluw broedvogels

ijsvogel broedvogels

kerkuil broedvogels

kievit broedvogels

kleine barmsijs broedvogels

kleine bonte specht broedvogels

kleine karekiet broedvogels

kleine plevier broedvogels

kleine zilverreiger broedvogels

kluut broedvogels
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kneu broedvogels

koekoek broedvogels

krooneend broedvogels

kuifmees broedvogels

kwak broedvogels

kwartel broedvogels

kwartelkoning broedvogels

lepelaar broedvogels

matkop broedvogels

merel broedvogels

middelste zaagbek broedvogels

nachtegaal broedvogels

oeverzwaluw broedvogels

ooievaar broedvogels

patrijs broedvogels

porseleinhoen broedvogels

purperreiger broedvogels

putter broedvogels

raaf broedvogels

ransuil broedvogels

rietgors broedvogels

rietzanger broedvogels

ringmus broedvogels

roerdomp broedvogels

roodborsttapuit broedvogels

scholekster broedvogels

slechtvalk broedvogels

slobeend broedvogels

snor broedvogels

spotvogel broedvogels

spreeuw broedvogels

sprinkhaanzanger broedvogels

steenuil broedvogels

strandplevier broedvogels

tafeleend broedvogels

tapuit broedvogels

torenvalk broedvogels

tureluur broedvogels

veldleeuwerik broedvogels

visarend broedvogels

visdief broedvogels

waterhoen broedvogels

waterral broedvogels

watersnip broedvogels

wielewaal broedvogels

woudaapje broedvogels

wulp broedvogels

zanglijster broedvogels

zeearend broedvogels

zomertaling broedvogels

zwarte mees broedvogels

zwarte roodstaart broedvogels

zwarte stern broedvogels

zwartkopmeeuw broedvogels
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aardbeivlinder dagvlinders

argusvlinder dagvlinders

bruin blauwtje dagvlinders

bruin zandoogje dagvlinders

bruine eikenpage dagvlinders

duinparelmoervlinder dagvlinders

eikenpage dagvlinders

groot dikkopje dagvlinders

heivlinder dagvlinders

hooibeestje dagvlinders

icarusblauwtje dagvlinders

keizersmantel dagvlinders

kleine parelmoervlinder dagvlinders

kleine vuurvlinder dagvlinders

koevinkje dagvlinders

landkaartje dagvlinders

oranjetip dagvlinders

zilveren maan dagvlinders

azuurwaterjuffer libellen

beekrombout libellen

bloedrode heidelibel libellen

bruine glazenmaker libellen

bruine korenbout libellen

geelvlekheidelibel libellen

gevlekte witsnuitlibel libellen

glassnijder libellen

groene glazenmaker libellen

grote keizerlibel libellen

grote roodoogjuffer libellen

pantserjuffers libellen

plasrombout libellen

rivierrombout libellen

smaragdlibel libellen

variabele waterjuffer libellen

vroege glazenmaker libellen

watersnuffel libellen

weidebeekjuffer libellen

zwervende heidelibel libellen

tonghaarmuts mossen

gestreepte waterroofkever overig

metselbij (groep) overig

moshommel overig

nauwe korfslak overig

platte schijfhoren overig

steenhommel overig

weidehommel overig

zandhommel overig

aardaker planten

akkerandoorn planten

argimonie planten

bittere veldkers planten

blauwe knoop planten

blauwe waterereprijs planten

blauwe zeedistel planten
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bosanemoon planten

buntgras planten

cichorei planten

dopheide planten

dotterbloem planten

drijvend fonteinkruid planten

duinroos planten

duinviooltje planten

egelantier planten

galigaan planten

gewone koekoeksbloem planten

groenknolorchis planten

groot blaasjeskruid planten

groot nimfkruid planten

groot streepzaad planten

grote pimpernel planten

harig wilgenroosje planten

heelblaadjes planten

heemst planten

herfstschroeforchis planten

hondskruid planten

kegelsilene planten

klein slijkgras planten

kleine klaver planten

klokjesgentiaan planten

krabbenscheer planten

kranswieren (groep) planten

kruisbladgentiaan planten

lamsoor planten

lidsteng planten

melkkruid planten

melkviooltje planten

moerasgamander planten

moerasrolklaver planten

moerasspirea planten

moeraswespenorchis planten

muurbloem planten

muurvaren planten

nachtsilene planten

oorsilene planten

parnassia planten

pinksterbloem planten

poelruit planten

rietorchis (groep) planten

rivierfonteinkruid planten

rode bremraap planten

rode klaver planten

ronde zonnedauw planten

rood guichelheil planten

rozenkransje planten

spindotter planten

steenbreekvaren planten

stinzenplanten (groep) planten

teer guichelheil planten
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tongvaren planten

veenmosorchis planten

veenmossen (groep) planten

veldsalie planten

waterpunge planten

waterviolier planten

wilde hyacint planten

wilde marjolein planten

zeekraal (groep) planten

zeeraket planten

zeevetmuur planten

zilte waterranonkel planten

zulte planten

ringslang reptiel

zandhagedis reptiel

blauwvleugelsprinkhaan sprinkhaan

bramensprinkhaan sprinkhaan

duinsabelsprinkhaan sprinkhaan

gouden sprinkhaan sprinkhaan

greppelsprinkhaan sprinkhaan

knopsprietje sprinkhaan

kustsprinkhaan sprinkhaan

moerassprinkhaan sprinkhaan

ratelaar sprinkhanen

wekkertje sprinkhanen

bittervoorn vissen

driedoornige stekelbaars vissen

elft vissen

Europese meerval vissen

fint vissen

grote modderkruiper vissen

houting vissen

kleine modderkruiper vissen

kroeskarper vissen

kwabaal vissen

paling vissen

rivierprik vissen

rivierdonderpad vissen

snoek vissen

steur vissen

vetje vissen

zalm vissen

zeeprik vissen

brandgans wintervogels

goudplevier wintervogels

grote zaagbek wintervogels

kleine zwaan wintervogels

kolgans wintervogels

middelste zaagbek wintervogels

nonnetje wintervogels

pijlstaart wintervogels

rietgans wintervogels

roodkeelduiker wintervogels

rosse grutto wintervogels
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rotgans wintervogels

smient wintervogels

wulp wintervogels

zilverplevier wintervogels

zwarte zee-eend wintervogels

bever zoogdier

boommarter zoogdier

bruinvis zoogdier

bunzing zoogdier

das zoogdier

dwergmuis zoogdier

dwergspitsmuis zoogdier

eekhoorn zoogdier

egel zoogdier

franjestaart zoogdier

gewone dwergvleermuis zoogdier

gewone zeehond zoogdier

grijze zeehond zoogdier

grootoorvleermuis zoogdier

hermelijn zoogdier

konijn zoogdier

laatvlieger zoogdier

meervleermuis zoogdier

noordse woelmuis zoogdier

otter zoogdier

ree zoogdier

rosse vleermuis zoogdier

rosse woelmuis zoogdier

ruige dwergvleermuis zoogdier

waterspitsmuis zoogdier

watervleermuis zoogdier

wezel zoogdier
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