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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-764801157 DOS-2016-

0005086

Onderwerp

Srg wijzigingsbesluit deelplafonds, wijzigingsbesluit teksten in de Srg en openstellingsbesluit par.

2.3

Advies

1. 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;

2. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds

Najaarsnota 2020;

3. Vast te stellen het Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs

2021 met een deelplafond van € 1.100.000,00;

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten worden

geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

paragraaf 2.9, paragraaf 2.10 en artikel 3.23, het Besluit tot wijziging van het Besluit

vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020 en het Openstellingsbesluit

projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2021;

5. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden het Besluit tot

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

artikel 3.23, het Besluit tot wijziging van het Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds

Najaarsnota 2020 en het Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en

patrijs 2021;

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling

Groen Zuid-Holland 2016 paragraaf 2.9, paragraaf 2.10 en artikel 3.23, het Besluit tot

wijziging van het Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020 en het

Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2021.

Besluit GS

vastgesteld conform advies

Bijlagen

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

2.10 en artikel 3.23

- Besluit tot wijziging van het Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020

- Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2021

- GS-brief aan PS waarmee PS wordt geïnformeerd over de besluiten

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 februari 2021 16 februari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Zie voor een inhoudelijke toelichting per besluit de GS-brief aan Provinciale Staten.

Met de voorgelegde wijzigingen wordt het hoofdplafond van de Subsidieregeling Groen, zoals

vastgesteld met de Najaarsnota 2020, niet overschreven. De besluiten passen daarmee binnen

het mandaat van GS. 

Financieel en fiscaal kader

Voor wat betreft het Besluit tot wijziging van het Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds

Najaarsnota 2020 is het volgende financieel en fiscaal kader van toepassing. 

 

Wijziging deelplafond 2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 5

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. Het deelplafond wordt verlaagd

van € 200.000,- naar € 0,-.

Wijziging deelplafond 2.6 Ecologische verbindingen

Totaalbedrag excl. BTW  : € 600.000,00

Programma   : Programma 5

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. Het deelplafond wordt verlaagd

van € 1.500.000,00 naar € 600.000,00, middelen zijn beschikbaar in de begroting 2021. De

provincie gaat pas een verplichting aan op moment van subsidieverlening.

Wijziging deelplafond 2.9 Boerenlandpaden

Totaalbedrag excl. BTW  : € 50.000,00

Programma                            : Ambitie: 7

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. Het deelplafond wordt verlaagd

van € 70.000,00 naar € 50.000,00. De middelen zijn beschikbaar in de begroting 2021. De

provincie gaat pas een verplichting aan op moment van subsidieverlening. 

Voor wat betreft het Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs

2021 is het volgende financieel en fiscaal kader van toepassing. 

Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2021

Totaalbedrag  : € 1.100.000,00

Programma  : 5. Versterken natuur in Zuid-Holland 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. De middelen zijn beschikbaar in de

begroting 2021. Een daadwerkelijke financiële verplichting wordt pas aangegaan als de subsidie

daadwerkelijk beschikt wordt. 

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

uitgevoerd in de nazomer. De aanvragers hebben tijd nodig om tot goede voorstellen te komen
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die ook nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd. Door aan te sluiten bij de bestaande

subsidieregeling Soortenbeleid kunnen de middelen op relatief korte termijn worden (voor de

zomer) verstrekt aan concrete projecten. 

De vrijgekomen ruimte van de verlagingen van deelplafond 2.2 en deelplafond 2.6 (dus €

200.000,00 en € 900.000,00, samen € 1.100.000,00) wordt benut om de openstelling van de

subsidieregeling verbetering leefgebied grutto en patrijs (deelplafond 2.3) mogelijk te maken.

Deze openstelling volgt uit amendement 680 bij de begrotingsbehandeling, dat inhoudt dat een

begrotingsoverschot van € 1,4 miljoen wordt ingezet voor maatregelen ten behoeve van

boerenlandvogels. Bij de begrotingsbehandeling is het hoofdplafond van de Srg niet verhoogd ten

behoeve van amendement 680. Door gebruik te maken van de ruimte binnen deelplafond 2.6 kan

een groot deel van de vrijgemaakte middelen nog in 2021 worden geïnvesteerd via de

subsidieregeling soortenbeleid.

Bij het opstellen van de voorjaarsnota wordt alsnog een voorstel tot aanpassing van het

hoofdplafond aan Provinciale Staten voorgelegd. Er zal dan ook een voorstel worden voorgelegd

voor de verhoging van het deelplafond van paragraaf 2.6, tot het oorspronkelijke bedrag van 

€ 1.500.000,00. 

De resterende middelen uit het door Provinciale Staten vrijgemaakte budget van € 1.400.000,00

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

naar de mogelijkheden voor uitkoop van reguliere pachtovereenkomsten en aan predatie-

onderzoeken.

Juridisch kader

De aangepaste Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 vormt samen met de Algemene

Subsidieverordening Zuid-Holland het juridisch kader voor subsidiebeschikkingen. Voor subsidies

voor verbetering biotoop grutto en patrijs 2021 is daarnaast ook het Openstellingsbesluit

projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2021 onderdeel van het juridisch kader. 

De besluiten treden in werking na publicatie in het Provinciaal Blad. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In de GS vergadering van 8 december 2020 zijn de volgende besluiten over de Srg vastgesteld:

het Openstellingsbesluit waterrecreatie 2021, het Openstellingsbesluit programma Groen doet

Goed 2021, het Besluit tot vaststelling van het deelplafond beheer ruiter- en menpaden 2021 en

het Besluit tot wijziging van de deelplafonds 2020 van de paragrafen 2.11.2 ruiter- en menpaden

en 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels. 

Op 14 oktober 2020 hebben PS de Najaarsnota 2020 vastgesteld. Met dit besluit zijn de

deelplafonds betreffende het Besluit tot wijziging van het Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds

Najaarsnota 2020 vastgesteld. 

Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2021

In de Statenvergadering van februari 2019 is het Statenvoorstel 7178 Aanbieding Actieplan

Boerenlandvogels inclusief voorstel verbetering ondersteuning weidevogelvrijwilligers behandeld.
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Provinciale Staten hebben toen ingestemd met dit voorstel. Bij de begrotingsbehandeling op 11

november 2020 is via ‘Amendement 680’ een bedrag van € 1,4 miljoen vrijgemaakt voor de

uitvoering van het Actieplan Boerenlandvogels in 2021. Het nu voorliggende voorstel geeft

uitvoering aan dit amendement.

 

3 Proces

 

Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2021

Na vaststelling worden de besluiten gepubliceerd in het Provinciaal Blad en wordt de pagina over

de Srg op de provinciale website geactualiseerd. Aanvragen kunnen ingediend worden in de

periode 20 februari – 21 maart. Na beoordeling van de aanvragen kunnen de beschikkingen in de

periode 17 mei – 13 juni opgesteld en verstuurd worden.

 

4 Participatie en rolneming

 

Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2021

Na vaststelling van het amendement 680 in de PS-vergadering van november 2020 is in het

Uitvoeringskernteam Boerenlandvogels besproken op welke wijze de vrijgemaakte middelen het

beste besteed kunnen worden met het oog op het verbeteren van de leefgebieden voor

boerenlandvogels. In het Uitvoeringskernteam zitten vertegenwoordigers van de terreinbeherende

organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap), van de

collectieven en de weidevogelvrijwilligers. De investeringen en maatregelen zoals die beschreven

staan in het Actieplan Boerenlandvogels zijn hierbij leidend geweest voor alle betrokken partijen. 

 

Paragaaf 2.10 Initiatieven Vitale Landbouw

De aangepaste regeling is voorgelegd aan de partijen en sleutelfiguren in het netwerk van Vitale

Landbouw ter peiling van de behoefte. Hieruit is gebleken dat de regeling goed aansluit bij de

ondernemers in Zuid-Holland.  

5 Communicatiestrategie

 

Na vaststelling worden de besluiten gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Voor alle besluiten vindt

publicatie plaats binnen twee werkdagen na vaststelling in de GS vergadering. 

Na publicatie in het Provinciaal Blad wordt de pagina over de Srg op de provinciale website

geactualiseerd. 

Over het Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2021

(paragraaf 2.3) en paragraaf 2.10 Initiatieven Vitale Landbouw worden de betreffende netwerken

door de betreffende Behandelend Ambtenaren op de hoogte gesteld over de

subsidiemogelijkheid. 
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Voorstel met betrekking tot Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en

patrijs 2021 (paragraaf 2.3) is om publiciteit te zoeken bij het openstellen van de subsidieregeling,

bij het verstrekken van subsidies en bij de uitvoering van de maatregelen. Zodoende kan op

passende wijze aandacht worden besteed aan de ruimte die is gevonden om acties voor

boerenlandvogels te ondersteunen. Een voorstel hiervoor wordt in overleg met de afdeling

Communicatie uitgewerkt.

 


