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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-639525360 (DOS-2017-

0010014)

Contact

P.S. Bhoelai-Autar

070 - 441 60 60

ps.autar@pzh.nl

Onderwerp

Verlening meerjarige incidentele subsidie 2018-2020 Winst en Weidevogels aan Stichting Louis

Bolk Instituut

Publiekssamenvatting

De provincie verstrekt de Stichting Louis Bolk Instituut een totaal bedrag van € 1.536.407,00 aan 

subsidie om een onderzoek naar maatregelen voor Winst en Weidevogels mogelijk te maken. 

Met deze subsidie ontwikkelt en test de Stichting Louis Bolk Instituut een integrale set effectieve 

en inpasbare maatregelen voor weidevogelbeheer en bedrijfsvoering voor de bescherming van 

weidevogels in Zuid-Holland, aansluitend op de moderne landbouwpraktijk. Hierbij worden 

innovatieve maatregelen met verdienmodellen uitgetest en geoptimaliseerd maar ook 

overdraagbare kennis gegeneerd die wordt ingezet ten behoeve van het behoud en de vergroting 

van de populatie.

Advies

1. Te verlenen een meerjarige incidentele subsidie 2018-2020 van maximaal € 1.536.407,00 aan 

Stichting Louis Bolk Instituut te Bunnik om een onderzoek naar maatregelen voor Winst en 

Weidevogels mogelijk te maken.

2. Vast te stellen het voorschot van 80% van € 1.229.125,00 te betalen in 5 termijnen aan 

Stichting Louis Bolk Instituut te Bunnik voor een onderzoek naar maatregelen voor Winst en 

Weidevogels.

3. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over het 

subsidiebesluit als bedoeld onder 1.

4. Vast te stellen de brief aan Stichting Louis Bolk Instituut te Bunnik, inhoudende de besluiten 

onder 1 en 2, betrekking hebbende op een meerjarige incidentele subsidie 2018-2020 voor een 

onderzoek naar maatregelen voor Winst en Weidevogels.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor besluitvorming voor een 

meerjarige incidentele subsidie 2018-2020 aan Stichting Louis Bolk Instituut ten behoeve van de 

activiteiten in het kader voor een onderzoek naar maatregelen voor Winst en Weidevogel.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar E. Buijserd Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Ir J.A.J. Delmeire digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 27 maart 2018 25 mei 2018
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Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS brief aan PS - Motie 725 CDA Miljoenen voor Winst en Weidevogels
- GS brief - verlening incidentele subsidie voor onderzoek naar maatregelen voor Winst en 
Weidevogels 2018-2020 aan Stichting Louis Bolk Instituut - DOS-2017-0010014
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1 Toelichting voor het College

Het gaat niet goed met de weidevogelstand in Nederland. Dit is ook in de provincie Zuid-Holland 

het geval. De provincie zet naast de bestaande instrumenten ter behoud van de biodiversiteit 

zoals het beheer van het Natuur Netwerk Nederland en het agrarisch natuurbeheer in op 

integrale, gebiedsgerichte en praktijkgerichte verbeterplannen. 

De provincie Zuid-Holland werkt daarom samen met de agrarische collectieven, 

natuurorganisaties en vrijwilligers aan verbeterplannen voor weidevogels. Voor een deel van 

maatregelen uit de verbeterplannen is reeds POP3-subsidie aangevraagd. Op 28 juni 2017 

hebben Provinciale Staten een motie aangenomen. In deze motie 725 spreken Provinciale Staten 

uit bereid te zijn extra middelen vanuit de bestaande groenbudgetten beschikbaar te stellen en 

worden Gedeputeerde Staten uitgenodigd om voorstellen te overleggen voor integrale, gebieds-

en praktijkgerichte onderzoeken en maatregelpakketten voor weide- of akkervogels, die niet 

geheel binnen de POP3 financiering passen. 

Op 21 februari 2018 is het behandelvoorstel van deze motie door PS aangenomen. Hierbij is voor 

twee concrete onderdelen direct ruim € 3 miljoen beschikbaar gesteld en een principe besluit 

genomen om voor nog nader uit te werken onderdelen eveneens ruim € 3 miljoen beschikbaar te 

stellen wanneer deze verder uitgewerkt zijn. 

Een van de reeds concreet uitgewerkte onderdelen waarvoor financiële middelen beschikbaar zijn 

gesteld, is het programmavoorstel van het Louis Bolk instituut. Voor het programmavoorstel is 

een incidentele subsidie aangevraagd. Voorgesteld wordt om deze aanvraag positief te 

beschikken. 

Financiën en dekking

De lasten van € 6,35 miljoen voor de maatregelen worden conform het PS-besluit van 21 februari 

2018 met kenmerk PZH-2017-631365793 gedekt uit de reserve Groene Ambities. 

Het bedrag van € 6,35 miljoen wordt als volgt besteed: 

1. € 3,25 miljoen voor de concrete maatregelen ter uitvoering van de

Motie 725 (met betrekking tot de onderdelen praktijkgericht onderzoek ten behoeve

van natuurinclusieve landbouw van het Louis Bolk lnstituut e.a. en de

verbetermaatregelen in het Oude Land van Strijen);

2. € 3,10 miljoen voor de nog verder uit te werken maatregelen en plannen ter uitvoering 

van de Motie 725 (met betrekking tot de onderdelen verzwaring beheer, overige 

inrichtingsmaatregelen

binnen en buiten NNN ten behoeve van boerenlandvogels, planvorming ten behoeve

van verbetering monitoring, inzet drones, vrijwilligersinzet, communicatie en

predatie. 

Het betreft een meerjarige incidentele subsidie 2018-2020 ten laste van budget reserve Groene 

Ambities.
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag : € 1.536.407,00

Programma : Programma 1 Groen Waterrijk en Schoon

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

Juridisch kader

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) bij de provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 

Dit bezwaar wordt niet verwacht, omdat er conform de aanvraag subsidie verleend wordt. Voor 

deze subsidie is geen regeling, derhalve wordt de subsidie op grond van artikel 3, vijfde lid, onder 

a  van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 als incidentele subsidie verleend. 

2 Proces

Op 28 juni 2017 is de  motie 725 'Miljoenen voor Winst en Weidevogels' aangenomen waarbij PS 

heeft uitgesproken bereid te zijn extra middelen vanuit de bestaande groenbudgetten beschikbaar 

te stellen en is Gedeputeerde Staten uitgenodigd om voorstellen te overleggen voor integrale, 

gebieds- en praktijkgerichte onderzoeken en maatregelpakketten voor weide- of akkervogels, die 

niet geheel binnen de POP3 financiering passen. 

Op 21 september 2017 is PS door middel van een GS-brief geïnformeerd over de planning, het

proces met betrekking tot de verbeterplannen weidevogels en over de uitvoering van de motie

725 "Miljoenen voor Winst en Weidevogels".

De provincie heeft hiervoor een provinciaal coördinator aangesteld om per gebiedsproces 

financieel te faciliteren. 

De verbeterplannen voor weidevogels zijn beoordeeld door het kennisteam en besproken met de 

Boerennatuur Zuid-Holland, de terreinbeherende organisaties, vrijwilligers en de Natuur en 

Milieufederatie Zuid-Holland.

Algemene conclusie was dat het positief is dat er in de gebieden samenwerking is ontstaan en

dat de voorgestelde, concrete maatregelen ten behoeve van de boerenlandvogels draagvlak

hebben van de betrokken partijen.

Voor een deel van de voorgestelde, concrete maatregelen zijn inmiddels subsidieaanvragen in

het kader van POP3 ingediend. Voor het overige deel van de voorgestelde maatregelen geldt dat

deze niet zijn opgenomen in de POP3-aanvragen omdat zij niet passen binnen de kaders van de

openstelling of dat de maatregelen nog niet ver genoeg uitgewerkt waren.

Op ambtelijke niveau zijn er gesprekken gevoerd met de kennisinstituten Louis Bolk

lnstituut en het Veenweide lnnovatie Centrum en het kennisteam over een breed, praktijkgericht

onderzoek naar de mogelijkheden van en natuurinclusieve landbouw en heeft Louis Bolk Instituut 

een incidentele subsidieaanvraag ingediend ter grootte van € 1.536.407,00.

3 Communicatiestrategie

De openbare informatie uit deze beschikking wordt opgenomen in het openbaar subsidieregister:

www.zuid-holland.nl/subsidies onder Openbaar Subsidieregister. In dit register wordt de

projectnaam en de naam van de subsidieontvanger vermeld. Adresgegevens en

bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen.
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