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Op 9 juli 2019 hebben Gedeputeerde Staten met betrekking tot Subsidieregeling Groen het

volgende besluit genomen:

- Openstellingsbesluit SRG projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen

verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2019.

 

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten kennisgenomen van het rapport ‘Icoonsoorten Zuid-

Holland, projecten en maatregelen voor icoonsoorten in de provincie Zuid-Holland’, dat ten

behoeve van het openstellingsbesluit is opgesteld en wordt verspreid bij maatschappelijke

partners. 

 

Met deze brief wordt u over het bovengenoemde besluit en rapport geïnformeerd. 

 

Openstellingsbesluit SRG projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen

verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2019

 

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. 

In de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving is aangekondigd dat provincie Zuid-Holland aan de

slag gaat voor icoonsoorten. 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.

http://www.zuid-holland.nl
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In de Subsidieregeling Groen 2016 (SRG, onderdeel van het Meerjarenprogramma Groen 2016-

2019) is een paragraaf opgesteld om subsidie te kunnen verstrekken aan een ieder die in staat is

om maatregelen te treffen. Een openstellingsbesluit is vervolgens nodig om geld via deze

paragraaf beschikbaar te stellen voor subsidieaanvragen. 

Met het ‘Openstellingsbesluit SRG projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen

verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2019’ wordt een budget van € 600.000 beschikbaar

gesteld voor het resterende deel van 2019. Dit budget is onderdeel van het in totaal voor 2019 €

1 .000.000 gereserveerde budget voor icoonsoorten. Voor de overige € 400.000 worden binnen

de provincie Zuid-Holland mogelijkheden onderzocht voor maatregelen op eigen gronden, zoals

de provinciale wegen. 

 

Het openstellingsbesluit bevat een afgebakende openstellingsperiode zodat binnenkomende

aanvragen op kwaliteit kunnen worden beoordeeld en gerangschikt, in plaats van op volgorde van

ontvangst. De afdeling Water en Groen werkt met de ‘meetlat groene euro’, die tot doel heeft de

groene euro zo effectief mogelijk in te zetten. Vanuit die gedachte is voor deze werkwijze

gekozen. 

 

De openstelling wordt bekend gemaakt via de provinciale website. Daarnaast wordt het

openstellingsbesluit bekend gemaakt onder toekomstige subsidie aanvragers via het

communicatie kanaal www.naturetoday.nl en via de contacten met de maatschappelijke partners

binnen het groene domein. 

 

Rapport ‘Icoonsoorten Zuid-Holland, projecten en maatregelen voor icoonsoorten in de

provincie Zuid-Holland’

In samenwerking met maatschappelijke partners is, in opdracht van provincie Zuid-Holland, het

rapport ‘Icoonsoorten Zuid-Holland, projecten en maatregelen voor icoonsoorten in de provincie

Zuid-Holland’ opgesteld. Dit rapport wordt verspreid aan maatschappelijke partners. Doel hiervan

is om voldoende ideeen aan te reiken en bij maatschappelijke partners interesse te wekken om

projectsubisidies aan te vragen.
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

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