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Bijlagen

1

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 het

Natuur Netwerk Nederland (NNN)), maar nu zijn provincies ook verantwoordelijk voor

(beschermde) soorten buiten beschermde gebieden. Denk hierbij aan stadsvogels en

vleermuizen die gebruik maken van gebouwen of weidevogels in agrarisch gebied. Op grond van

paragraaf 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden van de

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) 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 de ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving is aangekondigd dat de Provincie Zuid-

Holland het soortenbeleid zal uitvoeren aan de hand van 40 icoonsoorten. Tot 1 november

kunnen partijen hun zienswijzen op de visie inbrengen. Eind 2018 worden de inspraakreacties

besproken in Provinciale Staten en wordt de definitieve visie vastgesteld. 

 

Wij hebben op 18 september 2018 het openstellingsbesluit vastgesteld en dit besluit wordt met

deze brief ter informatie aangeboden aan uw Staten. In de bijlage van het openstellingsbesluit is

een lijst opgenomen met de Zuid-Hollandse icoonsoorten en de begeleidende soorten. De

subsidie is opengesteld voor iedereen die een mooi project voor één of meer icoonsoorten wil en

kan uitvoeren. In het kader van effectieve inzet van de groene euro zullen we de binnengekomen

subsidieaanvragen scoren en rangschikken op kwaliteit en op grond daarvan de subsidies

verlenen. Hierbij zullen we onder andere de kennis en expertise van Naturalis benutten. 

http://www.zuid-holland.nl
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Wat hebben we in 2017 gedaan voor icoonsoorten?

In 2017 is op grond van paragraaf 2.3 van de Srg aan vier projecten subsidies verleend.

 

Patrijzen in de Bollenstreek

De patrijs staat symbool voor akkernatuur en akkervogels. Vroeger alom aanwezig, inmiddels op

veel plekken verdwenen. In de Bollenstreek houdt de patrijs nog stand, maar voor hoe lang? De

Agrarische Natuur- en landschapsvereniging Geestgrond heeft de uitdaging opgepakt. Begin

2018 is een nulmeting gedaan van de patrijzenstand in samenwerking met SOVON. Er blijkt nog

een levensvatbare populatie van circa 30 broedparen voor te komen. Nu worden maatregelen in

beeld gebracht en wordt er samen met boeren en burgers een aantal proeven uitgevoerd om de

populatie te versterken. Uit andere regio’s is gebleken dat we het tij voor de patrijs kunnen keren,

als het lukt om effectieve maatregelen te treffen. Het beschikbaar stellen van kruidenrijke stroken

voor dekking en beschikbaar maken van wintervoedsel blijkt effectief. 

 

Boer zoekt Vleermuis

Vleermuizen zijn nuttige insecteneters. In stallen wordt nog vaak gebruik gemaakt van

bestrijdingsmiddelen om voor het vee hinderlijke insecten tegen te gaan. Met het project ‘Boer

zoekt Vleermuis’ worden bij 50 agrarische bedrijven in de Alblasserwaard en in de Bollenstreek

maatregelen uitgevoerd om vleermuizen beter te huisvesten in en rond stallen. Een groep

vleermuizen verorbert per nacht duizenden insecten. Er worden vleermuiskasten aangebracht en

waar nodig wordt de erfbeplanting verbeterd. Het project brengt boeren en zoogdierexperts

samen, verbetert de bescherming van vleermuizen en het vergroot de bewustwording van het nut

van vleermuizen. 

 

Stadsnatuur Hof van Seghwaert

De Hof van Seghwaert is een stokoude boomgaarde midden in een woonwijk in Zoetermeer. Het

beheer van de boomgaard is overgenomen door een groep lokale enthousiaste vrijwilligers. In

2018 wordt een tweede verwaarloosde boomgaarde opgeknapt. Hierbij wordt veel rekening

gehouden met planten en dieren; de natuur komt op de eerste plaats. De Hof sluit aan op een

oude boerenweg die als een groen lint door Zoetermeer loopt. De maatregelen richten zich op

(icoon)soorten als egel, merel, huismus, weidehommel, vleermuizen, grondbijen, zwaluwen en de

ijsvogel. Natuur in de stad biedt Zuid-Hollanders de grootste kans om met natuur in aanraking te

komen. Met stedelijke icoonsoorten willen we dit stimuleren en benadrukken.

 

Leefgebied zandhommel

De zandhommel is een kritische soort die in bijna heel Nederland is verdwenen. Het laatste

bolwerk ligt in Nationaal Park Biesbosch en Haringvliet. EIS Kenniscentrum Insecten gaat

onderzoeken welke beheermaatregelen mogelijk zijn om het leefgebied voor de zandhommel hier

te verbeteren. Samen met terreinbeheerders werken ze een plan uit en worden enkele pilots

uitgevoerd rondom het Haringvliet. Maatregelen voor de zandhommel zullen ook bijdragen aan

het leefgebied voor andere insecten en bestuivers. 
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Wat doen we in 2018 aan icoonsoorten?

In 2018 brengen we samen met een in- en extern netwerk in beeld welke maatregelen de

komende jaren voor icoonsoorten uitgevoerd kunnen worden. Deze denktank bestaat uit lokale

en landelijke specialisten. Professionals die weten wat de icoonsoorten nodig hebben (zoals

experts van Naturalis) en lokale experts die de regio’s van haver tot gort kennen. We zoeken

daarbij de aansluiting met het deltaplan Biodiversiteit. Eind 2018 zal de denktank de resultaten

opleveren. Deze denktank heeft geen link met het openstellingsbesluit 2018, maar helpt ons met

de verdere vormgeving van het beleid. Ook zullen we de natuur- en vogelwerkgroep

Krimpenerwaard ondersteunen bij het pilotproject habitatverbetering voor graslandvlinders in

de Krimpenerwaard.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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