
Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 09 juli 2019,

PZH-2019-694833134, DOS-2016-0005086, tot vaststelling van het

Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen

verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2019 (Openstellingsbesluit

projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering

natuurwaarden Zuid-Holland 2019)

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 14 mei 2019 ( PZH-

2019-688640105 (DOS-DOS-2018-0008918 Voorjaarsnota 2019) tot vaststelling van de deelplafonds voor

het jaar 2019 voor de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

 

Overwegende dat er een deelplafond van € 600.000,00 beschikbaar is voor paragraaf 2.3 Soortenbeleid

leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden;

 

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

 

Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

Zuid-Holland 2019

 

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 15 juli

2019 tot en met 30 september 2019.

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 die bijdragen aan: het versterken of beschermen

van de leefgebieden van populaties van meerdere soorten die genoemd zijn in de bijlagen 1 of 2,

waarvan minimaal één icoonsoort, zoals genoemd in bijlage 1.

 

Artikel 3 aanvraagvereisten
Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie

vergezeld van een plan van aanpak dat ten minste bestaat uit:

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

2. een specificatie van de kosten, waarbij arbeidskosten onderdeel kunnen zijn van de

subsidieaanvraag met een maximum van € 75,00 per uur (ex BTW);

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

van het leefgebied van de populaties van de betreffende icoon- en begeleidende soorten;

4. een onderbouwde omschrijving van overige effecten op natuurwaarden;

5. een beschrijving van de mate waarin monitoring en beheer nodig is;

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

 

Artikel 4 Rangschikking
1. Op grond van artikel 2.3.3, tweede lid, onderdeel b van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland

2016 wordt het beschikbare bedrag verdeeld aan de hand van een weging op basis van de kwaliteit

van het plan van aanpak. De kwaliteit wordt beoordeeld op grond van de volgende criteria:
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a. mate van verbetering leefgebied (omvang en kwaliteit) in relatie tot het gevraagde

subsidiebedrag;

b. mate van urgentie voor de icoonsoorten;

c. effectiviteit van de maatregelen op lange en korte termijn;

d. aantal icoonsoorten en begeleidende soorten dat profiteert van het project;

e. mate van draagvlak bij stakeholders;

f. uitvoerbaarheid.

2. Criterium a, b en c worden beoordeeld met een score 1-5; de overige criteria met een score 1-3.

Er zijn per project dus minimaal 6 en maximaal 24 punten te verdienen.

3. Gedeputeerde Staten rangschikken de aanvragen op basis van het aantal punten.

4. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen,

wordt de rangorde van die aanvragen bepaald door de som van het aantal punten voor de criteria

a en b.

5. Indien toepassing van het vierde lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen,

wordt de onderlinge rangorde van die aanvragen bepaald door loting.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden
In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2.3.1

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 geweigerd indien:

1. de subsidieaanvraag onvolledig is;

2. het project onvoldoende aantoonbaar bijdraagt aan het versterken of beschermen van het

leefgebied van de populaties van de betreffende icoon- en begeleidende soorten;

3. het project strijdig is met andere provinciale belangen;

4. het project niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen;

5. de aanvrager voor dit specifieke project ook van een andere provinciale financiering gebruik

maakt;

6. het aantal punten van het project, bedoeld in artikel 4, 12 punten of lager is.

 

Artikel 6 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 7 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en

maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2019.

 

Den Haag, 09 juli 2019

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting

 

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

gedecentraliseerd 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.

 

Het soortenbeleid wordt vorm gegeven aan de hand van Zuid-Hollandse icoonsoorten. Dit zijn soorten

die gezamenlijk symbool staan voor landschappelijke en ecologische kwaliteiten in Zuid-Holland én/of

voor maatschappelijke kwaliteiten en ecosysteemdiensten.

 

Aanvraagvereisten
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We hanteren een maximale kostenvergoeding van € 75,00 per uur ten aanzien van arbeidskosten. Dit

kan in sommige gevallen lager zijn dan marktconforme uurtarieven. De bijdrage is bedoeld als een

vergoeding of tegemoetkoming in de gemaakte kosten en niet als een volledig marktconform uurtarief

inclusief eventuele winstpercentages.

 

We vragen om inzicht in het benodigde beheer en de monitoring in het vervolg en in hoeverre dit is

afgedekt, omdat dit vaak een bepalende factor is voor het succes van het project. Of beheer en monitoring

al onderdeel is van het project is niet per se doorslaggevend voor de gunning, maar het is voor de

provincie van belang om te weten of hier eventueel iets nader voor moet worden georganiseerd.

 

Rangschikkingscriteria

Het is de ambitie van de provincie Zuid-Holland om bij keuzes in de programmering van initiatieven

het maatschappelijk rendement van de geïnvesteerde ‘groene euro’s’ te vergroten. Dit rendementsdenken

wordt vormgegeven door enerzijds aan de voorkant handvatten te bieden voor het voeren van het

goede gesprek daarover, anderzijds door bij de gunningscriteria voor deze subsidieregeling duidelijk

te zijn over de criteria waarop de ingediende subsidies worden afgewogen. Door aan de voorkant

duidelijkheid te geven over de criteria hopen wij daarnaast de initiatiefnemers al in een vroeg stadium

te stimuleren om de beoogde projecten zo goed mogelijk te laten bijdragen aan de doelen van het

(soorten)beleid.

Om de subsidiegelden zo effectief mogelijk te benutten is voor de huidige subsidieregeling gekozen

voor een methode waarbij de subsidieaanvragen onderling met elkaar worden vergeleken en op basis

van kwaliteit van de aanvraag gerangschikt. Per criteria wordt hieronder aangegeven welke elementen

worden betrokken bij de inhoudelijke beoordeling.

 

a. Mate van verbetering leefgebied (omvang en kwaliteit) in relatie tot het aangevraagde

subsidiebedrag: hoe sterker de mate van verbetering van het leefgebied en hoe lager het gevraagde

subsidiebedrag, des te hoger de score. Aandachtspunten hierbij zijn de omvang van het project,

de mate van kwaliteitsverbetering en de totale som van de gevraagde subsidie. Het gaat hier

feitelijk om het rendement van de subsidie.

b. Mate van urgentie voor de icoonsoorten: hoe urgenter actie nodig is, des te hoger de score.

Aandachtspunt is bijvoorbeeld of het project is gericht op een (combinatie van) icoon- en

begeleidende soorten waarvoor op korte termijn actie noodzakelijk is voor (lokaal) behoud van

de populatie. De staat van instandhouding van de desbetreffende (icoon)soort is hierbij ook van

belang.

c. Effectiviteit van de maatregelen op lange en korte termijn: hoe meer zekerheid er is over de

effectiviteit van de maatregelen, des te hoger de score. Hebben de maatregelen uit het project

zich al eens bewezen of zijn er twijfels over de effectiviteit? En is het effect kortdurend of wordt

er ook op de lange termijn een positief effect verwacht?

d. Aantal icoonsoorten en begeleidende soorten dat profiteert van het project. Hoe meer soorten

profiteren, des te hoger de score.

e. Mate van draagvlak bij stakeholders: hoe hoger het lokale en maatschappelijke draagvlak, des te

hoger de score. Draagvlak kan worden aangetoond wanneer bijvoorbeeld is gekozen voor een

samenwerkingsverband met meerdere partijen, of indien sprake is van cofinanciering, of van de

inzet van vrijwilligers en ondernemers en van de betrokkenheid van grondeigenaren en beheerders.

f. Uitvoerbaarheid: Hoe meer uitvoeringsgereed, hoe hoger de score. Aandachtspunten hierbij zijn

eventuele vergunningen, de beschikbaarheid van de gronden, danwel de toestemming van de

grondeigenaar.

 

Beoordeling punten criteria a t/m c

1= slecht; 2 = matig; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = zeer goed

Beoordeling punten criteria d t/m f:

1= slecht; 2 = voldoende; 3 = goed
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Bijlage 1 behorende bij artikel 2 van het Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid

leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2018: Zuid-Hollandse

Icoonsoorten
 

Maatschappelijke relevantie en belevenisLandschappelijke en ecologische kwaliteitenIcoonsoort

Rust en ruimte (weidsheid en beleving)overwintering internationaal van belang, grasland.Kleine zwaan

Schoon water, typische Zuid-Hollandse natuurBroedkolonies, riet en bos, schone slootjes met rijke

begroeiing, Zuid-Holland van belang

Purperreiger

Visrijk water, mysterieuze nachtvogelRietmoeras, rust en ruimte, visrijk waterRoerdomp

Toeristische trekker, rust en ruimteRobuuste natuur, delta, rust en ruimteZeearend

Boerennatuur, aantrekkelijk akker en bollen gebiedAkkergebied, bloemrijke randen en braakliggend

terrein

Patrijs

Onze Nationale vogel, boerennatuur, aantrekkelijk

landschap

Bloemrijke veenweide en grasland (weidevogels)Grutto

Aantrekkelijke delta natuurPioniersoort, kleine stukjes moerasKluut

Aantrekkelijke kust, verbinder delta en zeeKolonievogel, pioniersoort, delta, zandplaten, relatie

met zee, Zuid-Holland van belang

Grote stern

Schoon water, kenmerkend voor het slagenlandschap,Kolonievogel, kwaliteit water en grasland, Zuid-

Holland van belang

Zwarte stern

Typische Zuid-Hollandse natuur  

Boerennatuur, aantrekkelijk landschap, behoud kleine

elementen, betrekken vrijwilligers

Boerderijstroken en knotwilgen (kleine elementen)Steenuil

Toeristische trekker, mooiste zang, inspiratie,

nachtelijke beleving, publiekstrekker

Duinstruweel en rivierbos, belang van Zuid-HollandNachtegaal

Ongeplande en struinnatuur, mooie zangRiet en ruigte, droog en natBlauwborst

Natuur in de stad, brenger van het voorjaar, bomen

in de stad (tegengaan hitte stress)

Groen in de stad (tegen gaan van verstening)Merel (alleen in de stad)

Natuur in de stad, natuurinclusief bouwenBroed en foerageer gelegenheid in bebouwing,

kleine elementen

Huismus

Natuur in de stad, insectenvangers, zomervogel,

natuurinclusief bouwen

Broedgelegenheid bebouwingGierzwaluw

Verbinder van oude rijke bossenLandgoederen, bossen met voldoende oude, holle

bomen

Boomklever

Natuur in eigen tuin en stedelijke omgeving,

kindernatuur, verbinder van stad en achterland

Voldoende bosverbindingen en klein groen in en om

de stad

Egel

Insectenvangers, erfgoed, bunkers, de nacht (essentie

van plaats en tijd), natuurinclusief bouwen, beleving

vleermuisexcursies

Open water, donkere nacht, relatie veen-duingebied

(zomer en winterverblijven)

Meervleermuis

Insectenvangers, verbinder oud en bos en grote

plassen, beleving vleermuis excursies

Binnenduinbos met voldoende oude bomen, grote

wateren

Rosse vleermuis

IJstijd Relict, typische Zuid-Hollandse natuurRietmoeras en robuuste moerasverbindingen,

endemische ondersoort, Zuid-Holland van belang

Noordse woelmuis

Belangrijke beheerder van het duingrasland.

Kindernatuur

Natuurlijke begrazer van duingrasland, bloemrijk

duin met open plekken

Konijn (alleen in duin)

   

Oerhollands dier, bijzondere en fascinerende bouwer

in de natuur, beheerder van meer open rivierbossen,

publiekstrekker

Beheer bossen en waterkwaliteitBever (in rivierengebied)

Oerhollands dier, schoon water, rust en ruimte,

publiekstrekker

Waterkwaliteit en robuuste verbindingen,

ontsnippering

Otter

Fascinerend, roept emotie op, recreatieve beleving,

kindernatuur, publiekstrekker

Zandplaten, Noordzee, voldoende rust en visGewone zeehond

Recreatieve belevingNoordzee, voldoende rust en vis, recreatieve

beleving

Bruinvis

Amfibie, verbinder land en waterVochtige duinvalleien, pionier en veenweideRugstreeppad

Reptiel met mooie kleurenDuingrasland, afwisseling openheid, zand en

struweel

Zandhagedis

Schone polderslootjesBasiskwaliteit kleine sloten en oeversBittervoorn

Oerhollands. Vissen en consumptie op termijnVerbinding zoet-zout, rivieren met de zeeZalm

Oer-Hollands, fascinerend uiterlijk en grootteVerbinding zoet-zout, rivieren met de zeeSteur

Bestuiver van kleinschalige platteland, beleving van

de zomer

Bloemrijke randen buitengebiedArgusvlinder

Bestuiver, dynamisch kust- en duingebiedBloemrijke zandige plekkenHeivlinder

Bestuiver, meer groen in de stad, bloemrijke bermenbloemrijk gebied en stadWeidehommel

Bestuiver van de bloemrijke delta, typische Zuid-

Hollandse natuur

Bloemrijke buitendijkse gebieden in de delta, belang

voor Zuid-Holland

Zandhommel

Schoon water met rijke vegetaties (Jac. P. Thijsse

sloten)

Rijk begroeide sloten en vijvers, waterkwaliteitGlassnijder

Schone polderslootjes in het zoete veenweidegebiedKrabbenscheer sloten, waterkwaliteit, zoet waterGroene glazenmaker
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Mooie natuur in de oevers, kenmerkend in het

landschap

Bloemrijke oevers in vochtige delen van het

veenweide, basisnatuur

Dotterbloem

Mooie natuur in de berm, bijzondere soort dicht bij

de stad

Schraal grasland, grote maar ook kleine stukjesRietorchis

Mooie landgoederen en binnenduin, brenger van de

lente

Stinzenplanten, binnenduin en landgoederenWilde hyacint

Een soort van Natura 2000 en ecologenHoge kwaliteit schrale vegetatiesGroenknolorchis
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Bijlage 2 behorende bij artikel 2 van het Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid

leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2018: begeleidende

soorten
 

insteek landschap/biotoopicoonsoortsoortgroepsoort

stadegel (verbinding stad achterland)amfibiegewone pad

water en oeversbittervoorn (basiswaterkwaliteit)amfibiegroene kikkers

water en oeversgroene glazenmaker (veensloten)amfibieheikikker

water en oeversrivierdijkenamfibiekamsalamander

zandige platenkluut (pionier kust en binnenland)broedvogelsbergeend

oud bosboomklever (oud bos)broedvogelsblauwe reiger

kleinschalig landbouwsteenuil (kleinschalig agrarisch)broedvogelsboerenzwaluw

delta pioniergrote stern pionier, deltabroedvogelsbontbekplevier

duingraslandkonijn (duingrasland)broedvogelsboomleeuwerik

oud bosboomklever (oud bos)broedvogelsboomvalk

ruigteblauwborst (ruigte)broedvogelsbosrietzanger

oud bosboomklever (oud bos)broedvogelsbosuil

struwelen overgangnachtegaal (struweel, overgang)broedvogelsbraamsluiper

rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoerasbroedvogelsbruine kiekendief

rietmoerasnoordse woelmuisbroedvogelscettis zanger

rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoerasbroedvogelsdodaars

delta pioniergrote stern pionier, deltabroedvogelsdwergstern

struwelen overgangnachtegaal (struweel, overgang)broedvogelsfitis

oud bosboomklever (oud bos)broedvogelsfluiter

water en oeversbittervoorn (basiswaterkwaliteit)broedvogel / wintervogelfuut

oud bosboomklever (oud bos)broedvogelsgekraagde roodstaart

vochtig duinvalleirugstreeppad (vochtig duinvallei)broedvogelsgele kwikstaart

duinplassenrugstreeppad (vochtig duinvallei)broedvogelsgeoorde fuut

oud bosboomklever (oud bos)broedvogelsglanskop

naaldbosnaaldbosbroedvogelsgoudhaantje

struwelen overgangnachtegaal (struweel, overgang)broedvogelsgoudvink

struwelen overgangnachtegaal (struweel, overgang)broedvogelsgrasmus

grasland en akkergrutto (grasland)broedvogelsgraspieper

oud bosboomklever (oud bos)broedvogelsgrauwe vliegenvanger

rietmoerasnoordse woelmuis, rivierbroedvogelsgrote karekiet

oud bosboomklever (oud bos)broedvogelshoutsnip

kleinschalig landbouwsteenuil (kleinschalig agrarisch)broedvogelshuiszwaluw

water en oeverswaterkwaliteitbroedvogelsijsvogel

kleinschalig landbouwsteenuil (kleinschalig agrarisch)broedvogelskerkuil

grasland en akkergrutto (grasland)broedvogelskievit

struwelen overgangnachtegaal (struweel, overgang)broedvogelskleine barmsijs

oud bosboomklever (oud bos)broedvogelskleine bonte specht

rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoerasbroedvogelskleine karekiet

pionierkluut (pionier kust en binnenland)broedvogelskleine plevier

delta pioniergrote stern pionier, deltabroedvogelskleine zilverreiger

waterkwaliteitpurperreiger roerdomp rietmoerasbroedvogelskrooneend

kleinschalig landbouwsteenuil (kleinschalig agrarisch)broedvogelskneu

struwelen overgangnachtegaal (struweel, overgang)broedvogelskoekoek

naaldbosnaaldbosbroedvogelskuifmees

rivierennoordse woelmuis rivierbroedvogelskwak

grasland en akkergrutto (grasland)broedvogelskwartel

nat graslandpurperreiger roerdomp rietmoerasbroedvogelskwartelkoning

veenmoeraspurperreiger roerdomp rietmoerasbroedvogelslepelaar

vochtig boszeearend rivierenlandschapbroedvogelsmatkop

delta pioniergrote stern pionier, deltabroedvogel / wintervogelmiddelste zaagbek

rivierzeearend (rivierenlandschap)broedvogelsoeverzwaluw

stadmerel hommel (natuur in de stad)broedvogelsooievaar

rietmoerasnoordse woelmuis rivierbroedvogelsporseleinhoen

kleinschalig landbouwsteenuil (kleinschalig agrarisch)broedvogelsputter

oud bosboomklever (oud bos)broedvogelsraaf

bosjesgrutto (grasland)broedvogelsransuil

ruigteblauwborst (ruigte)broedvogelsrietgors
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rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoerasbroedvogelsrietzanger

kleinschalig landbouwsteenuil (kleinschalig agrarisch)broedvogelsringmus

duinnachtegaal (struweel, overgang)broedvogelsroodborsttapuit

grasland en akkergrutto (grasland)broedvogel / wintervogelscholekster

stadmerel hommel (natuur in de stad)broedvogel / wintervogelslechtvalk

grasland en watergrutto (grasland)broedvogel / wintervogelslobeend

rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoerasbroedvogelssnor

struwelen overgangnachtegaal (struweel, overgang)broedvogelsspotvogel

stadhuismus (stad)broedvogelsspreeuw

ruigteblauwborst (ruigte)broedvogelssprinkhaanzanger

delta pioniergrote stern pionier, deltabroedvogelsstrandplevier

rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoerasbroedvogelstafeleend

duingraslandkonijn (duingrasland)broedvogelstapuit

Agrarisch graslandgrutto (grasland)broedvogelstorenvalk

Agrarisch graslandgrutto (grasland)broedvogel / wintervogeltureluur

grasland en akkergrutto (grasland)broedvogelsveldleeuwerik

rivierennoordse woelmuis rivierbroedvogelsvisarend

grasland en watergrutto (grasland)broedvogelsvisdief

water en oeversbittervoorn (basiswaterkwaliteit)broedvogelswaterhoen

rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoerasbroedvogelswaterral

rietmoerasnoordse woelmuis rivierbroedvogel / wintervogelwatersnip

oud bosboomklever (oud bos)broedvogelswielewaal

rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoerasbroedvogelswoudaapje

schraallandrietorchis (schraalland)broedvogel / wintervogelwulp

stadmerel hommel (natuur in de stad)broedvogelszanglijster

grasland en slotengrutto (grasland)broedvogelszomertaling

naaldbosnaaldbosbroedvogelszwarte mees

stadhuismus (stad)broedvogelszwarte roodstaart

delta pioniergrote stern pionier, deltabroedvogelszwartkopmeeuw

schraallandgroenknolorchis (schraalland)dagvlindersaardbeivlinder

bloemrijk graslandargusvlinder (bloemrijk grasland)dagvlindersbruin blauwtje

duingraslandkonijn (duingrasland)dagvlindersbruin zandoogje

duingraslandkonijn (duingrasland)dagvlindersduinparelmoervlinder

oud bosboomklever (oud bos)dagvlinderseikenpage

duinnachtegaal (struweel, overgang)dagvlindersbruine eikenpage

ruigteblauwborst (ruigte)dagvlindersgroot dikkopje

bloemrijk graslandargusvlinder (bloemrijk grasland)dagvlindershooibeestje

bloemrijk graslandargusvlinder (bloemrijk grasland)dagvlindersicarusblauwtje

duinstruweelduinstruweeldagvlinderskeizersmantel

duingraslandkonijn (duingrasland)dagvlinderskleine parelmoervlinder

bloemrijk graslandargusvlinder (bloemrijk grasland)dagvlinderskleine vuurvlinder

duinstruweelduinstruweeldagvlinderskoevinkje

struwelen overgangnachtegaal (struweel, overgang)dagvlinderslandkaartje

struwelen overgangnachtegaal (struweel, overgang)dagvlindersoranjetip

schraallandgroenknolorchis (schraalland)dagvlinderszilveren maan

vochtig duinvalleirugstreeppad (vochtig duinvallei)libellenazuurwaterjuffer

rivierennoordse woelmuis rivierlibellenbeekrombout

rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoeraslibellenbloedrode heidelibel

rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoeraslibellenbruine glazenmaker

rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoeraslibellenbruine korenbout

vochtig duinvalleirugstreeppad (vochtig duinvallei)libellengeelvlekheidelibel

rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoeraslibellengevlekte witsnuitlibel

water en oeversbittervoorn (basiswaterkwaliteit)libellengrote keizerlibel

water en oeversgroene glazenmaker (veensloten)libellengrote roodoogjuffer

vochtig duinvalleirugstreeppad (vochtig duinvallei)libellenpantserjuffer (behalve hout-)

water en oeversrivierlibellenplasrombout

water en oeversrivierlibellenrivierrombout

water en oeversrivierlibellensmaragdlibel

water en oeversgroene glazenmaker (veensloten)libellenvariabele waterjuffer

water en oeversbittervoorn (basiswaterkwaliteit)libellenvroege glazenmaker

duinwaterkwaliteitlibellenwatersnuffel

rivierennoordse woelmuis rivierlibellenweidebeekjuffer

vochtig duinvalleirugstreeppad (vochtig duinvallei)libellenzwervende heidelibel
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rivierennoordse woelmuis riviermossentonghaarmuts

vochtig duinvalleirugstreeppad (vochtig duinvallei)overignauwe korfslak

sloten en oeversgroene glazenmaker (veensloten)overigplatte schijfhoren

veenmoerasveenmoerasoveriggestreepte waterroofkever

dijkenzandhommel (bloemdijken delta)overigmoshommel

stadmerel hommel (natuur in de stad)overigsteenhommel

stadmerel hommel (natuur in de stad)overigmetselbij (groep)

akkerspatrijs (akkers)plantenaardaker

akkerspatrijs (akkers)plantenakkerandoorn

dijkenzandhommel (bloemdijken delta)plantenargimonie

rivierenzeearend (rivierenlandschap)plantenbittere veldkers

schraallandgroenknolorchis (schraalland)plantenblauwe knoop

rivierennoordse woelmuis rivierplantenblauwe waterereprijs

duingrote stern pionier, deltaplantenblauwe zeedistel

oud bosboomklever (oud bos)plantenbosanemoon

duingraslandkonijn (duingrasland)plantenbuntgras

oude murenmerel hommel (natuur in de stad)plantencichorei

schraallandgroenknolorchis (schraalland)plantendopheide

water en oeversgroene glazenmaker (veensloten)plantendrijvend fonteinkruid

duingraslandkonijn (duingrasland)plantenduinroos

duingraslandkonijn (duingrasland)plantenduinviooltje

duinstruweelduinstruweelplantenegelantier

veenmoerasveenmoerasplantengaligaan

water en oeversgroene glazenmaker (veensloten)plantengewone koekoeksbloem

waterkwaliteitgroene glazenmaker (veensloten)plantengroot blaasjeskruid

rivierwaterenzalm (rivier verbinding zoet-zout)plantengroot nimfkruid

dijkenzandhommel (bloemdijken delta)plantengroot streepzaad

rivierennoordse woelmuis rivierplantengrote pimpernel

ruigteblauwborst (ruigte)plantenharig wilgenroosje

akkerspatrijs (akkers)plantenheelblaadjes

delta ruigtenoordse woelmuis rivierplantenheemst

vochtige duinvalleikonijn (duingrasland)plantenhondskruid

duingraslandkonijn (duingrasland)plantenherfstschroeforchis

duingraslandkonijn (duingrasland)plantenkegelsilene

delta pioniergrote stern pionier, deltaplantenklein slijkgras

bloemrijk graslandargusvlinder (bloemrijk grasland)plantenkleine klaver

schraallandgroenknolorchis (schraalland)plantenklokjesgentiaan

water en oeversgroene glazenmaker (veensloten)plantenkrabbenscheer

water en oeversgroene glazenmaker (veensloten)plantenkranswieren (groep)

duingraslandkonijn (duingrasland)plantenkruisbladgentiaan

delta pioniergrote stern pionier, deltaplantenlamsoor

waterkwaliteitwaterkwaliteitplantenlidsteng

delta pioniergrote stern pionier, deltaplantenmelkkruid

schraallandgroene glazenmaker (veensloten)plantenmelkviooltje

vochtig duinvalleirugstreeppad (vochtig duinvallei)plantenmoerasgamander

water en oeversgroene glazenmaker (veensloten)plantenmoerasrolklaver

ruigteblauwborst (ruigte)plantenmoerasspirea

vochtig duinvalleirugstreeppad (vochtig duinvallei)plantenmoeraswespenorchis

oude murenmerel hommel (natuur in de stad)plantenmuurbloem

oude murenmerel hommel (natuur in de stad)plantenmuurvaren

duingraslandkonijn (duingrasland)plantennachtsilene

duingraslandkonijn (duingrasland)plantenoorsilene

vochtige duinvalleirugstreeppad (vochtig duinvallei)plantenparnassia

kleinschalig landbouwsteenuil (kleinschalig agrarisch)plantenpinksterbloem

ruigteblauwborst (ruigte)plantenpoelruit

rivierennoordse woelmuis rivierplantenrivierfonteinkruid

rivierduinzeearend (rivierenlandschap)plantenrode bremraap

graslandgrutto (grasland)plantenrode klaver

schraallandgroenknolorchis (schraalland)plantenronde zonnedauw

kleinschalig landbouwsteenuil (kleinschalig agrarisch)plantenrood guichelheil

duingraslandkonijn (duingrasland)plantenrozenkransje

rivierenzeearend (rivierenlandschap)plantenspindotter

oude murenmerel hommel (natuur in de stad)plantensteenbreekvaren

Provinciaal blad 2019 nr. 4848 11 juli 20198



oud bosboomklever (oud bos)plantenstinzenplanten (groep)

oude murenmerel hommel (natuur in de stad)plantentongvaren

schraallandgroenknolorchis (schraalland)plantenteer guichelheil

schraallandgroenknolorchis (schraalland)plantenveenmosorchis

schraallandgroenknolorchis (schraalland)plantenveenmossen (groep)

dijkenzandhommel (bloemdijken delta)plantenveldsalie

vochtig boszeearend rivierenlandschapplantenwaterpunge

waterkwaliteitgroene glazenmaker (veensloten)plantenwaterviolier

dijkenzandhommel (bloemdijken delta)plantenwilde marjolein

delta pioniergrote stern pionier, deltaplantenzeekraal (groep)

duingrote stern pionier, deltaplantenzeeraket

delta pioniergrote stern pionier, deltaplantenzeevetmuur

vochtig duinvalleirugstreeppad (vochtig duinvallei)plantenzilte waterranonkel

deltagrote stern pionier, deltaplantenzulte

oud bosboomklever (oud bos)bomenzomereik

water en oeversgroene glazenmaker (veensloten)reptielringslang

duingraslandKonijn (duingrasland)KrekelVeldkrekel

duingraslandkonijn (duingrasland)sprinkhaanblauwvleugelsprinkhaan

vochtig boszeearend (rivierenlandschap)sprinkhaanbramensprinkhaan

duingraslandkonijn (duingrasland)sprinkhaanduinsabelsprinkhaan

bloemrijk graslandzeearend (rivierenlandschap)sprinkhaangouden sprinkhaan

bloemrijk graslandzeearend (rivierenlandschap)sprinkhaangreppelsprinkhaan

duingraslandkonijn (duingrasland)sprinkhaanknopsprietje

bloemrijk graslandargusvlinder (bloemrijk grasland)sprinkhaankustsprinkhaan

schraallandgroenknolorchis (schraalland)sprinkhaanmoerassprinkhaan

bloemrijk graslandargusvlinder (bloemrijk grasland)sprinkhanenratelaar

bloemrijk graslandrietorchis (schraalland)sprinkhanenwekkertje

bloemrijk graslandrietorchis (schraalland)krekelachtigeveenmol

stad, graslandbittervoorn (basiswaterkwaliteit)vissendriedoornige stekelbaars

rivierenzalm (rivier verbinding zoet-zout)vissenelft

rivierenzalm (rivier verbinding zoet-zout)vissenEuropese meerval

rivierenzalm (rivier verbinding zoet-zout)vissenfint

water en oeverszeearend rivierenlandschapvissengrote modderkruiper

graslandbittervoorn (basiswaterkwaliteit)vissenkleine modderkruiper

rivierenzalm (rivier verbinding zoet-zout)vissenhouting

rivierenzeearend rivierenlandschapvissenbarbeel

water en oeversbittervoorn (basiswaterkwaliteit)vissenkroeskarper

rivierengroene glazenmaker (veensloten)vissenkwabaal

rivierenzalm (rivier verbinding zoet-zout)vissenriverprik

water en oeversbittervoorn (basiswaterkwaliteit)vissenrivierdonderpad

water en oeversbittervoorn (basiswaterkwaliteit)vissensnoek

water en oeversgroene glazenmaker (veensloten)vissenvetje

rivierenzalm (rivier verbinding zoet-zout)vissenzeeprik

grasland en akkergrutto (grasland)wintervogelsbrandgans

grasland en akkergrutto (grasland)wintervogelsgoudplevier

winternoordse woelmuis rivierwintervogelsgrote zaagbek

grasland en akkergrutto (grasland)wintervogelskolgans

delta pioniergrote stern pionier, deltawintervogelsmiddelste zaagbek

rivierenzalm (rivier verbinding zoet-zout)wintervogelsnonnetje

delta pioniergrote stern pionier, deltawintervogelspijlstaart

akkerspatrijs (akkers)wintervogelsrietgans

Noordzeegrote stern pionier, deltawintervogelsroodkeelduiker

zandplaten en zeegrote stern pionier, deltawintervogelsrosse grutto

zandplaten en zeegrote stern pionier, deltawintervogelsrotgans

graslandgrutto (grasland)wintervogelssmient

grasland en akkergrutto (grasland)wintervogelswulp

zandplaten en zeegrote stern pionier, deltawintervogelszilverplevier

Noordzeegrote stern pionier, deltawintervogelszwarte zee-eeend

stadegel (verbinding stad achterland)zoogdierboommarter

stadegel (verbinding stad achterland)zoogdierbunzing

bosrivierzoogdierdas

rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoeraszoogdierdwergmuis

schraallandgroenknolorchis schraallandzoogdierdwergspitsmuis
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oud bosboomklever (oud bos)zoogdiereekhoorn

oud bosboomklever (oud bos)zoogdierfranjestaart

stadhuismus (stad)zoogdiergewone dwergvleermuis

zandplaten en zeezandplaten en zeezoogdiergrijze zeehond

oud bosboomklever (oud bos)zoogdiergrootoorvleermuis

stadegel (verbinding stad achterland)zoogdierhermelijn

kleinschalig landbouwsteenuil (kleinschalig agrarisch)zoogdierlaatvlieger

bosduinstruweelzoogdierree

stadegel (verbinding stad achterland)zoogdierrosse woelmuis

stadhuismus (stad)zoogdierruige dwergvleermuis

rietmoeraspurperreiger roerdomp rietmoeraszoogdierwaterspitsmuis

oud bosboomklever (oud bos)zoogdierwatervleermuis

stadegel (verbinding stad achterland)zoogdierwezel
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