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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-694833134 (DOS-2016-
0005086)

Onderwerp

Openstellingsbesluit SRG paragraaf 2.3 soortenbeleid 2019

Advies

1 . Het openstellingsbesluit SRG projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen

verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2019 vast te stellen;

2. Vast te stellen het rapport ‘Icoonsoorten Zuid-Holland, projecten en maatregelen voor

icoonsoorten in de provincie Zuid-Holland’;

3. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen waarmee Provinciale Staten worden

geïnformeerd over het openstellingsbesluit SRG projectsubsidie soortenbeleid leefgebied

en maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2019;

4. Te bepalen dat het openstellingsbesluit SRG projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en

maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2019 na publicatie in het

Provinciaal Blad in werking treedt;

5. De publiekssamenvatting vast te stellen over het openstellingsbesluit SRG

projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

Zuid-Holland 2019.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- GS-brief aan PS waarmee PS wordt geïnformeerd over het Openstellingsbesluit SRG

projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

Zuid-Holland 2019

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

provincie Zuid-Holland

- Openstellingsbesluit SRG projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen

verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2019

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 juli 2019 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

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. 

 

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.  

 

In 2017 en 2018 is al eerder via een openstellingsbesluit geld beschikbaar gesteld. In 2017 is aan

vier projecten subsidie verleend en zijn twee projecten afgewezen. In 2018 is aan zeven projecten

subsidie verleend en zijn zes projecten afgewezen, omdat het subsidieplafond was bereikt. 

 

Subsidie is verleend aan de volgende projecten. De opsomming geeft een beeld van de diversiteit

aan maatregelen.

· verbetering leefgebied voor patrijzen in de bollenstreek; 

· faunamaatregelen in de Hof van Seghwaert te Zoetermeer; 

· ‘boer zoekt vleermuis’; 

· beheermaatregelen voor de bedreigde zandhommel;

· verbetering waterriet vegetaties Reeuwijkse plassen; 

· onderzoek naar leefgebied groene glazenmaker met behulp van satellietdata; 

· Zuid-Holland bouwt natuurinclusief; 

· Vlinderlint Ypenburg; 

· GOUDgroen te Gouda;

· faunapassage Generaal Spoorlaan te Rijswijk.

 

Hiermee is een interessante mix van projecten voor verschillende soorten biotopen, zoals

stadsnatuur, boerennatuur, zeldzame soorten en kwetsbare natuur, ondersteund in de uitvoering.

Ook zijn diverse typen projecten ondersteund, van innovatief onderzoek met satellietdata, tot

participatieprojecten in stedelijk en agrarisch gebied, tot het opstarten van

samenwerkingsverbanden om tot natuurinclusieve verstedelijking te komen, tot het meekoppelen

van kansen bij het onderhoud van een gemeentelijke weg.

 

In 2018 is een sessie georganiseerd met diverse maatschappelijke partijen om maatregelen voor

icoonsoorten verder in kaart te brengen. Deze maatregelen zijn door bureau Waardenburg

gebundeld in het rapport ‘Icoonsoorten Zuid-Holland, projecten en maatregelen voor icoonsoorten
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in de provincie Zuid-Holland’. 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.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag  : € 600.000

Programma  : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. Een verplichting wordt pas aangegaan

als de subsidie daadwerkelijk beschikt wordt.

 

In de begroting van 2019 is € 1 .000.000 euro gereserveerd voor maatregelen ten behoeve van

icoonsoorten. Voor de overige € 400.000 worden binnen de provincie Zuid-Holland mogelijkheden

onderzocht voor maatregelen op eigen gronden, zoals de provinciale wegen.

 

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. 

Artikel 1 .3 lid 1 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 bepaalt dat de subsidie wordt

verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Op grond van artikel 2.3.3,

tweede lid, onderdeel b kunnen GS bepalen hoe het beschikbare bedrag voor soortenbeleid wordt

verdeeld en nadere vereisten stellen. In het openstellingsbesluit wordt daarom voorgesteld het

beschikbare bedrag te verdelen aan de hand van een rangschikking op basis van de kwaliteit van

het plan van aanpak, in tegenstelling tot een behandeling van de subsidieaanvragen op basis van

volgorde van binnenkomst.

 

Het besluit treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad. 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In 2017 en 2018 is ook een openstellingsbesluit geweest voor de subsidie ten behoeve van

icoonsoorten.

3 Proces

 

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.

 

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 ervoor gekozen voor een systematiek

waarbij de subsidieaanvragen niet op volgorde van binnenkomst worden gegund, maar op
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volgorde van kwaliteit.

4 Participatie

 

N.v.t.

5 Communicatiestrategie

 

Na vaststelling van de regeling door Gedeputeerde Staten wordt het openstellingbesluit

gepubliceerd in het Provinciaal blad. Daarnaast wordt op de Provinciale website en op de website

www.naturetoday.nl een bericht geplaatst. In de contacten met de maatschappelijke partners in

het groene domein zal hen gewezen worden op de openstelling. 

 

http://www.naturetoday.nl/
http://www.naturetoday.nl

