GS brief aan Provinciale
Staten

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Aan Provinciale Staten

Datum

Zie verzenddatum linksonder.
Ons kenmerk

PZH-2020-735019399
DOS-2020-0001063
Bijlagen

1
Onderwerp

Openstellingsbesluit Soortenbeleid voor Uitvoering
Actieplan Boerenlandvogels
Geachte Statenleden
Op 21 april hebben Gedeputeerde Staten het Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering
biotoop grutto en patrijs 2020 vastgesteld. Hiermee wordt er een belangrijke stap gezet met de
uitvoering van het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels. Aandacht voor boerenlandvogels
is belangrijk omdat voor Zuid-Holland kenmerkende soorten zoals de grutto, de kievit en de patrijs
onder druk staan. De aantallen van deze soorten nemen al vele jaren af. In het Actieplan
Boerenlandvogels staan maatregelen beschreven om de achteruitgang van de weide, akker- en
bollenvogels een halt toe te brengen.
Gedeputeerde Staten stellen nu eenmalig een bedrag van € 1 .675.000 beschikbaar voor de
uitvoering van inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de grutto en de patrijs. Van maatregelen
voor deze soorten profiteren naast de grutto ook andere weidevogels zoals de kievit, en naast de
patrijs andere akker- en bollenvogels zoals de veldleeuwerik. Inrichtingsmaatregelen die voor
subsidie in aanmerking komen hebben vaak betrekking op het waterpeil. Op het boerenland is
steeds meer draagvlak voor het plasdras zetten van percelen. In een aantal reservaten is
behoefte om het waterpeil te optimaliseren. Verder is de inrichting van kruidenrijk grasland
subsidiabel, net als het verwijderen van houtopstanden.
In het voorjaar van 2019 is het Actieplan Boerenlandvogels door uw Staten vastgesteld. Daarbij is
ook een bestedingsvoorstel voor motie 725 vastgesteld. Het budget voor deze openstelling is
afkomstig uit dit bestedingsvoorstel. Het plafond van de Subsidieregeling groen is in de 1e
Begrotingswijziging 2020 met € 1 .935.000 opgehoogd. Het voornemen bestond om uit deze
openstelling een bedrag van € 260.000 beschikbaar te stellen voor BoerenNatuur Zuid-Holland,
ten behoeve van een coördinerende rol in de uitvoering van het Actieplan. Dit blijkt echter niet
mogelijk. Daarom wordt onderzocht of er voor een bedrag van € 260.000 een begrotingssubsidie
voor BoerenNatuur Zuid-Holland kan worden opengesteld.
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De vaststelling van het openstellingsbesluit ter verbetering van het biotoop van grutto en patrijs
op 21 april is gebeurd onder voorbehoud van instemming door uw Staten met de gewijzigde
begroting 2020.
In overleg met vertegenwoordigers van de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap), van de collectieven en de
weidevogelvrijwilligers is bekeken welke investeringen en/of maatregelen uit het Actieplan
Boerenlandvogels prioriteit hebben. De terreinbeherende organisaties en de collectieven hebben
plannen uit het Actieplan uitgewerkt tot projectvoorstellen. Deze zijn ambtelijk afgestemd.
Voor het uitvoeren van kwaliteitsverbeterende maatregelen voor weidevogels is er binnen het jaar
niet veel ruimte. Dat moet in het najaar gebeuren. In de winter is het vaak te nat, en in het
voorjaar broeden de (weide)vogels in die gebieden. Feitelijk kunnen maatregelen dus in de
periode 15 juli – 15 oktober uitgevoerd worden. Daarom hebben Gedeputeerde Staten ervoor
gekozen om deze openstelling, ondanks de huidige Corona-crisis, dit voorjaar een besluit te
nemen over de openstelling. Bijkomend voordeel is dat de uitvoering van de maatregelen na de
zomer werk oplevert voor (Zuid-Hollandse) aannemers.
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