
Besluit van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017 [DOS-2016-0005086

[PZH-2017-615692099]], tot vaststelling van het Openstellingsbesluit

projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering

natuurwaarden Zuid-Holland 2017 (Openstellingsbesluit projectsubsidie

soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

Zuid-Holland 2017)

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 2.3.3 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 oktober 2016, PZH-

2016-565675226 (DOS-2016-0005091) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2017 voor de

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat er een deelplafond van € 180.000,- beschikbaar is voor paragraaf 2.3 Soortenbeleid

leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden;

Overwegende dat de provincie Zuid-Holland ten tijde van het vaststellen van voorliggende besluit

soortenbeleid ontwikkelt waarbij icoonsoorten en begeleidende soorten een belangrijke rol spelen;

Overwegende dat de provincie Zuid-Holland voornemens is het soortenbeleid samen met maatschap-

pelijke partners verder vorm te geven;

Overwegende dat ervaringen met concrete projecten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het

beleid;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

Zuid-Holland 2017

Artikel 1 Aanvraagperiode

1. In afwijking van artikel 26, eerste lid van de Asv kan een aanvraag voor subsidie als bedoeld in

artikel 2.3.1 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 worden ingediend vanaf de dag na

de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaats tot en met 31

december 2017.

2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de in het eerste lid genoemde periode is

ontvangen.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor uitvoeringsprojecten tot het behoud van bijzondere soorten en

verbetering van de natuurwaarden die bijdragen aan:

1. het versterken of beschermen van de populaties van meerdere soorten die genoemd zijn in de

bijlagen 1 of 2, waarvan minimaal 1 icoonsoort zoals genoemd in bijlage 1 of;

2. het versterken van de natuurwaarden in Zuid-Holland voor zover dat aan meerdere soorten die

genoemd zijn in de bijlagen 1 of 2 ten goede komt, waarvan minimaal 1 icoonsoort zoals genoemd

in bijlage 1.

Artikel 3 Subsidievereisten

Om voor subsidie in aanmerking te komen:

a. betreft de activiteit primair een uitvoeringsproject;
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b. wordt maximaal 30% van het projectbudget benut aan onderzoek, studies, voorlichting en/of

educatie indien dit noodzakelijk is voor de effectieve uitvoering van het project;

c. wordt een plan van aanpak ingediend als onderdeel van de subsidieaanvraag, dat ten minste

bestaat uit:

1) een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, inclusief een (globale) planning;

2) een specificatie van de kosten;

3) een onderbouwde omschrijving van de verwachte bijdrage aan het versterken of beschermen van

de populaties van de betreffende icoon- en begeleidende soorten danwel een onderbouwde omschrijving

van de mate van het versterken van de natuurwaarden ten gunste van de betreffende icoon- en bege-

leidende soorten;

4) een onderbouwde omschrijving van overige effecten op natuurwaarden;

5) een beschrijving van de mate waarin monitoring en beheer nodig is, en

6) een beschrijving in hoeverre monitoring en beheer onderdeel is van het project.

Artikel 4 Weigeringsgronden

1. Een subsidie kan worden geweigerd indien naar het oordeel van gedeputeerde staten:

het project onvoldoende bijdraagt aan het versterken of beschermen van de populaties van

de betreffende icoon- en begeleidende soorten danwel het versterken van de natuurwaarden

ten gunste van de betreffende icoon- en begeleidende soorten of;

a.

b. het project strijdig is met andere provinciale belangen, of

c. het project niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad

waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en

maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2017.

Den Haag, 31 oktober 2017

DRS. J.H. DE BAAS, secretaris

DRS. J. SMIT, voorzitter

 

 

Toelichting

Met de nieuwe Wet natuurbescherming is de zorg voor en bescherming van beschermde soorten ge-

decentraliseerd van het Rijk naar de provincies. Op grond van paragraaf 2.3, Soortenbeleid leefgebied

en maatregelen verbetering natuurwaarden, van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 kan

subsidie worden verstrekt voor maatregelen gericht op het versterken en beschermen van populaties

van bedreigde dier- of plantensoorten of op het verhogen van de natuurwaarden. Door actief treffen

van maatregelen ten behoeve van leefgebieden van kwetsbare soorten te stimuleren, kunnen we een

bijdrage leveren aan het behoud van deze soorten binnen de provincie.

In 2016 is de subsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden niet open-

gesteld , vanwege de ontwikkeling van nieuw provinciaal soortenbeleid als gevolg van de decentralisatie.

Op dit moment wordt hier nog aan gewerkt. Echter, voor 2017 is binnen het deelplafond nog € 180.000

beschikbaar voor soortenbeleid. Daarom wordt voorgesteld om paragraaf 2.3 alsnog open te stellen

en vervolgens maatschappelijke partners actief te benaderen om projecten te beschrijven die in aan-

merking zouden komen voor subsidies. Deze subsidies zullen dan (vooruitlopend op formele vaststelling)
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invulling moeten geven aan het voorgenomen beleid, waarin de 30 icoonsoorten een belangrijke rol

spelen. Parallel hieraan wordt het nieuwe soortenbeleid van de provincie verder uitgewerkt, wat we

netwerkend vorm zullen geven. De ervaringen uit de subsidietrajecten kunnen hierbij een rol spelen.

 

 

Bijlage 1 behorende bij artikel 2 van het Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied

en maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2017: Zuid-Hollandse Icoonsoorten

Icoonsoort

Kleine zwaan / Brandgans

Purperreiger / Roerdomp

Zeearend

Patrijs

Grutto

Kluut

Grote stern

Zwarte stern

Steenuil

Nachtegaal

Huismus / Gierzwaluw

Boomklever / Rosse vleermuis

Egel

Meervleermuis

Noordse woelmuis / Bruine kiekendief

Konijn

Bever

Otter

Gewone zeehond /Bruinvis

Rugstreeppad

Zandhagedis

Bittervoorn

Zalm /Steur

Argusvlinder / Zandhommel

Weidehommel

Heivlinder

Groene glazenmaker / Glassnijder
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Rietorchis(groep)

Wilde Hyacint (stinzenplanten)

Groenknolorchis

Bijlage 2 behorende bij artikel 2 van het Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied

en maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2017: begeleidende soorten

 

soortgroepsoort

amfibiegewone pad

amfibiegroene kikkers

amfibieheikikker

amfibiekamsalamander

amfibierugstreeppad

bomenzomereik

broedvogelsbergeend

broedvogelsblauwborst

broedvogelsblauwe reiger

broedvogelsboerenzwaluw

broedvogelsbontbekplevier

broedvogelsboomklever

broedvogelsboomleeuwerik

broedvogelsboomvalk

broedvogelsbosrietzanger

broedvogelsbosuil

broedvogelsbraamsluiper

broedvogelsbruine kiekendief

broedvogelscettis zanger

broedvogelsdodaars

broedvogelsdwergstern

broedvogelsfitis

broedvogelsfluiter

broedvogelsfuut

broedvogelsgekraagde roodstaart

broedvogelsgele kwikstaart

broedvogelsgeoorde fuut

broedvogelsgierzwaluw

broedvogelsglanskop

broedvogelsgoudhaantje

broedvogelsgoudvink

broedvogelsgrasmus

broedvogelsgraspieper

broedvogelsgrauwe vliegenvanger

broedvogelsgrote karekiet

broedvogelsgrote stern

broedvogelsgrutto

broedvogelshoutsnip

broedvogelshuismus

broedvogelshuiszwaluw

broedvogelsijsvogel

broedvogelskerkuil

broedvogelskievit

broedvogelskleine barmsijs

broedvogelskleine bonte specht

broedvogelskleine karekiet

broedvogelskleine plevier

broedvogelskleine zilverreiger

broedvogelskluut

broedvogelskneu

broedvogelskoekoek
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broedvogelskrooneend

broedvogelskuifmees

broedvogelskwak

broedvogelskwartel

broedvogelskwartelkoning

broedvogelslepelaar

broedvogelsmatkop

broedvogelsmerel

broedvogelsmiddelste zaagbek

broedvogelsnachtegaal

broedvogelsoeverzwaluw

broedvogelsooievaar

broedvogelspatrijs

broedvogelsporseleinhoen

broedvogelspurperreiger

broedvogelsputter

broedvogelsraaf

broedvogelsransuil

broedvogelsrietgors

broedvogelsrietzanger

broedvogelsringmus

broedvogelsroerdomp

broedvogelsroodborsttapuit

broedvogelsscholekster

broedvogelsslechtvalk

broedvogelsslobeend

broedvogelssnor

broedvogelsspotvogel

broedvogelsspreeuw

broedvogelssprinkhaanzanger

broedvogelssteenuil

broedvogelsstrandplevier

broedvogelstafeleend

broedvogelstapuit

broedvogelstorenvalk

broedvogelstureluur

broedvogelsveldleeuwerik

broedvogelsvisarend

broedvogelsvisdief

broedvogelswaterhoen

broedvogelswaterral

broedvogelswatersnip

broedvogelswielewaal

broedvogelswoudaapje

broedvogelswulp

broedvogelszanglijster

broedvogelszeearend

broedvogelszomertaling

broedvogelszwarte mees

broedvogelszwarte roodstaart

broedvogelszwarte stern

broedvogelszwartkopmeeuw

dagvlindersaardbeivlinder

dagvlindersargusvlinder

dagvlindersbruin blauwtje

dagvlindersbruin zandoogje

dagvlindersbruine eikenpage

dagvlindersduinparelmoervlinder

dagvlinderseikenpage

dagvlindersgroot dikkopje

dagvlindersheivlinder

dagvlindershooibeestje
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dagvlindersicarusblauwtje

dagvlinderskeizersmantel

dagvlinderskleine parelmoervlinder

dagvlinderskleine vuurvlinder

dagvlinderskoevinkje

dagvlinderslandkaartje

dagvlindersoranjetip

dagvlinderszilveren maan

libellenazuurwaterjuffer

libellenbeekrombout

libellenbloedrode heidelibel

libellenbruine glazenmaker

libellenbruine korenbout

libellengeelvlekheidelibel

libellengevlekte witsnuitlibel

libellenglassnijder

libellengroene glazenmaker

libellengrote keizerlibel

libellengrote roodoogjuffer

libellenpantserjuffers

libellenplasrombout

libellenrivierrombout

libellensmaragdlibel

libellenvariabele waterjuffer

libellenvroege glazenmaker

libellenwatersnuffel

libellenweidebeekjuffer

libellenzwervende heidelibel

mossentonghaarmuts

overiggestreepte waterroofkever

overigmetselbij (groep)

overigmoshommel

overignauwe korfslak

overigplatte schijfhoren

overigsteenhommel

overigweidehommel

overigzandhommel

plantenaardaker

plantenakkerandoorn

plantenargimonie

plantenbittere veldkers

plantenblauwe knoop

plantenblauwe waterereprijs

plantenblauwe zeedistel

plantenbosanemoon

plantenbuntgras

plantencichorei

plantendopheide

plantendotterbloem

plantendrijvend fonteinkruid

plantenduinroos

plantenduinviooltje

plantenegelantier

plantengaligaan

plantengewone koekoeksbloem

plantengroenknolorchis

plantengroot blaasjeskruid

plantengroot nimfkruid

plantengroot streepzaad

plantengrote pimpernel

plantenharig wilgenroosje

plantenheelblaadjes
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plantenheemst

plantenherfstschroeforchis

plantenhondskruid

plantenkegelsilene

plantenklein slijkgras

plantenkleine klaver

plantenklokjesgentiaan

plantenkrabbenscheer

plantenkranswieren (groep)

plantenkruisbladgentiaan

plantenlamsoor

plantenlidsteng

plantenmelkkruid

plantenmelkviooltje

plantenmoerasgamander

plantenmoerasrolklaver

plantenmoerasspirea

plantenmoeraswespenorchis

plantenmuurbloem

plantenmuurvaren

plantennachtsilene

plantenoorsilene

plantenparnassia

plantenpinksterbloem

plantenpoelruit

plantenrietorchis (groep)

plantenrivierfonteinkruid

plantenrode bremraap

plantenrode klaver

plantenronde zonnedauw

plantenrood guichelheil

plantenrozenkransje

plantenspindotter

plantensteenbreekvaren

plantenstinzenplanten (groep)

plantenteer guichelheil

plantentongvaren

plantenveenmosorchis

plantenveenmossen (groep)

plantenveldsalie

plantenwaterpunge

plantenwaterviolier

plantenwilde hyacint

plantenwilde marjolein

plantenzeekraal (groep)

plantenzeeraket

plantenzeevetmuur

plantenzilte waterranonkel

plantenzulte

reptielringslang

reptielzandhagedis

sprinkhaanblauwvleugelsprinkhaan

sprinkhaanbramensprinkhaan

sprinkhaanduinsabelsprinkhaan

sprinkhaangouden sprinkhaan

sprinkhaangreppelsprinkhaan

sprinkhaanknopsprietje

sprinkhaankustsprinkhaan

sprinkhaanmoerassprinkhaan

sprinkhanenratelaar

sprinkhanenwekkertje

vissenbittervoorn
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vissendriedoornige stekelbaars

vissenelft

vissenEuropese meerval

vissenfint

vissengrote modderkruiper

vissenhouting

vissenkleine modderkruiper

vissenkroeskarper

vissenkwabaal

vissenpaling

vissenrivierprik

vissenrivierdonderpad

vissensnoek

vissensteur

vissenvetje

vissenzalm

vissenzeeprik

wintervogelsbrandgans

wintervogelsgoudplevier

wintervogelsgrote zaagbek

wintervogelskleine zwaan

wintervogelskolgans

wintervogelsmiddelste zaagbek

wintervogelsnonnetje

wintervogelspijlstaart

wintervogelsrietgans

wintervogelsroodkeelduiker

wintervogelsrosse grutto

wintervogelsrotgans

wintervogelssmient

wintervogelswulp

wintervogelszilverplevier

wintervogelszwarte zee-eend

zoogdierbever

zoogdierboommarter

zoogdierbruinvis

zoogdierbunzing

zoogdierdas

zoogdierdwergmuis

zoogdierdwergspitsmuis

zoogdiereekhoorn

zoogdieregel

zoogdierfranjestaart

zoogdiergewone dwergvleermuis

zoogdiergewone zeehond

zoogdiergrijze zeehond

zoogdiergrootoorvleermuis

zoogdierhermelijn

zoogdierkonijn

zoogdierlaatvlieger

zoogdiermeervleermuis

zoogdiernoordse woelmuis

zoogdierotter

zoogdierree

zoogdierrosse vleermuis

zoogdierrosse woelmuis

zoogdierruige dwergvleermuis

zoogdierwaterspitsmuis

zoogdierwatervleermuis

zoogdierwezel
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