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: Langer behoud van Landschapstafels

:726O
: le Begrotingswijziging 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering digitaal bijeen op 22 april2020 ler behandeling van
bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:
Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:
1

.

De

a)
b)

1

ste

Begrotingswijziging 2020 vast te stellen met dien verstande dat:

De reserve Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom wordt opgeheven
De vrijgevallen gelden van € 10 mln. worden toegevoegd aan het budget voor de
Landschapstafels.

Toelichting:
Bij de Najaarsnota 2015 is een reserve genaamd Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom
opgericht, waarin op dit moment € 10 miljoen beschikbaar is. Voor dit project zijn er geen bestedingen
aangegeven (pagina 25 van het bijlageboek van de l ste begrotingswijziging). Er is opgenomen dat de
beschikbare € 10 miljoen ook eind 2023 beschikbaar zal zijn (doodgeld op de plank), terwijl er is
aangegeven dat de looptijd tot 2019 betreft. Tegenstr¡jdig is echter dat er tevens wordt gecommuniceerd
dat er wel bestedingen worden verwacht, maar deze worden gedekt uit andere financiële middelen (pagina
31 van 1't" begrotingswijziging 2020). De toelichting op de mutatie lezende (pagina 21, mutatie 31) komt

deze overeen met het doel waarvoor de reserve is opgericht. Er zou derhalve geen belemmering zijn om de
mutaties uit de reserve te dekken.

ln het coalitieakkoord is voor het versterken van de natuur in Zuid-Holland (inclusief Landbouw en
bodemdaling) slechts € 5 mln. van de beschikbare € 160 mln. ingezet (3%). Dit staat in schril contrast tot de
overige bestedingen. Aangezien de financiering van het project Grevelingen nu op een andere manier is
geregeld en elke euro extra op dit moment noodzakelijk is voor versterken van onze natuur, is het voorstel
om deze vrijgekomen gelden hieraan te besteden, opdat ons typisch Hollands landschap met bossen,
sloten, molens en boerderijen behouden blijft. De Landschapstafels hebben de afgelopen jaren hun
toegevoegde waarde bewezen. GS heeft aangegeven verder te willen met de Landschapstafels, maar geen
dekking te hebben voor de benodigde € 20 mln. Met de toevoeging van € 10 mln. aan het budget voor de
Landschapstafels wordt dit succesvol project langer verlengd dan nu gepland en worden de natuurdoelen
eerder gehaald.
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