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Nummer:

Budget voor Actiepldn Boerenlandvogels
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Voordrachtnr

: 7315

Onderwerp

: Begroting 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering digitaal bijeen op
beha ndeling van bovenvermeld agendapunU

lL

november

2O2O

ter

Besluiten:
Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als
volgt:

1.

De Begroting 202L vast te stellen met d¡en verstande dat:
a

Het budget voor beleidsprestat¡e 5-L-2, bevorderen biodiversiteit, met € 1.400.000 wordt
verhoogd van € 4.434.000 naar € 5.834.000. Het toegevoegde budget is bestemd voor
"Actieplan Boeren landvogels".

b.

De dekking voor het verhogen van het budget voor beleidsprestatie 5-1-2 wordt gevonden
door een onttrekking van € L.400.000 uit de Algemene reserve vanuit het begrotingssaldo
2021 wat nu € 1.400.000 positief is.

c.

De begroting 2021 inclusief bijlagen en het Programma Zuid-Hollands Groen 2O2t-2035 in

overeenstemming wordt gebracht met de wijzigingen uit dit amendement.

d.

Dit gedaan wordt in afwachting van het doorlichten van de structurele financiering. En bij de
resultaten hiervan bezien wordt of dekking nog steeds ten laste van het begrotingssaldo
moet komen of elders gevonden kan worden.

Toelichting:
ln 2019 werd het Actieplan Boerenlandvogels ondertekend door 8 partijen met de Provincie ZuidHolland als trekker. Dit programma loopt van 2019 t/m2027. Er is echter destijds geen meerjarige
financiering voor vastgesteld. De begroting en ook specifiek het programma groen worden in deze
periode doorgelicht conform de coalitie-afspraak om structurele financiering voor langer lopende
programma's te vinden. De resultaten hiervan worden pas begin volgend jaar verwacht waardoor in
202l financiering ontbreekt en discontinui'teit dreigt met alle gevolgen van dien. Uit een raadpleging
van de partners en een onlangs gemaakte ambtelijke raming blijkt dat er in 202L een bedrag van

minimaal € 1.400.000 nodig is om het programma op een verantwoorde manier te laten doorlopen.
ln dit amendement wordt voorgesteld om budget te bestemmen voor het Actieplan
Boerenlandvogels.
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