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Geachte Statenleden, 

In onze vergadering van 16 februari 2021 hebben wij besloten: 

 Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

paragraaf 2.9, paragraaf 2.10 en artikel 3.23 Werkingsduur en overgangsrecht;

 Vast te stellen het Besluit tot wijziging van deelplafonds zoals vastgesteld met het Besluit

vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020;

 Vast te stellen het Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en

patrijs 2021 (paragraaf 2.3).

Met deze brief wordt u over de besluiten geïnformeerd.

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (Srg)

Voor het realiseren van de ambities van de startnotitie Sport & Recreatie, hoofdlijnennotitie Vitale

Landbouw en de ambitie Versterken Natuur zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor

2021. De wens is om deze middelen deels in te zetten als subsidies voor projecten. Subsidies

kunnen onder anderen worden verleend via de Subsidieregeling Groen 2016 (Srg). 

Besluit tot wijziging van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 paragraaf 2.9, paragraaf 2.10

en artikel 3.23

Dit besluit betreft de wijzigingen van paragrafen 2.9 Boerenlandpaden en 2.10 Stimulering

maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw en artikel 3.23 Werkingsduur en

overgangsrecht. 

Paragraaf 2.9 Boerenlandpaden is geactualiseerd naar het Sport & Recreatie beleid en bevat een

tekstuele correctie. 
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Paragaaf 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven wordt gewijzigd in Initiatieven Vitale

Landbouw. De tekst is geactualiseerd naar de Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw. Daarnaast zijn

de voorwaarden voor subsidiering aangescherpt.

Artikel 3.23 Werkingsduur en overgangsrecht is gewijzigd zodat de Srg tot en met 2023 kan

worden benut als instrument om tijdens de collegeperiode 2019 – 2023 subsidies te verstrekken

die passen binnen de programma’s die zijn opgenomen in de begroting. 

Besluit tot wijziging van het Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020

Dit besluit betreft de wijzigingen van deelplafonds voor paragrafen 2.2 Agrarische

structuurversterking voor de grondgebonden landbouw, 2.6 Ecologische verbindingen en 2.9

Boerenlandpaden. In totaal heeft de Srg een hoofdplafond van € 5.285.000, dat is vastgesteld

door Provinciale Staten met de Najaarsnota 2020. De wijzigingen passen binnen dit

hoofdplafond. 

Subsidie voor Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2021

(paragraaf 2.3)

Bij de begrotingsbehandeling is door Provinciale Staten een bedrag van € 1,4 miljoen vrijgemaakt

voor de uitvoering van het Actieplan Boerenlandvogels in 2021. 

Via de nu voorliggende paragraaf van de Subsidieregeling groen kan het grootste deel van het

door Provinciale Staten vrijgemaakte budget voor de boerenlandvogels, namelijk € 1.100.000 op

relatief korte termijn worden verstrekt aan concrete projecten. Dat is belangrijk, want

werkzaamheden in het leefgebied van weidevogels kunnen over het algemeen het beste worden

uitgevoerd in de nazomer. Het openstellingsbesluit is specifiek gericht op de uitvoering van

inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de Zuid-Hollandse icoonsoorten grutto en 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 waarin roofvogels zouden

kunnen schuilen. Extra aandacht wordt besteed aan het tegengaan van predatie door het

leefgebied van de icoonsoorten grutto en patrijs ongeschikt te maken voor predatoren. Ook het

plaatsen en na het broedseizoen weer verwijderen van anti-predatierasters kan binnen deze

regeling gefinancierd worden. Veel weide- en boerenlandvogels hebben namelijk te lijden van

predatie door onder meer vossen, kraaien en katten. 

De meeste werkzaamheden in het leefgebied van boerenlandvogels kunnen het beste worden

uitgevoerd in de nazomer. De aanvragers hebben tijd nodig om tot goede voorstellen te komen

die ook nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd. Door aan te sluiten bij de bestaande paragraaf

Soortenbeleid van de Srg kunnen de middelen op relatief korte termijn (nog voor de zomer)

worden verstrekt aan concrete projecten. 
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Bij het opstellen van de Voorjaarsnota wordt naar verwachting een voorstel tot aanpassing van

het hoofdplafond aan Provinciale Staten voorgelegd.

De resterende middelen uit het door Provinciale Staten vrijgemaakte budget van € 1,4 miljoen

worden onder meer besteed aan de ondersteuning van weidevogelvrijwilligers, aan onderzoek

naar de mogelijkheden voor afkoop van reguliere pachtovereenkomsten en aan het de invloed

van predatie en aan de extra capaciteit voor de uitvoering van het Actieplan boerenlandvogels.  

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 

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