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Onderwerp

Srg par. 2.11 wijziging openstellingsbesluit subsidie
waterrecreatie Zuid-Holland 2021

Geachte Statenleden,

In onze vergadering van 20 september 2021 hebben wij besloten:



Vast te stellen het Besluit tot wijziging Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie ZuidHolland 2021.

De wijziging betreft:
1.

een verhoging van het deelplafond van € 350.000,00 naar € 500.000,00

2.

het beschikbaar stellen van de bestaande subsidie openstelling voor heel Zuid-Holland

3.

specifiek het subsidiabel maken van activiteiten die meer bekendheid geven aan de
mogelijkheden

van watersport en waterrecreatie in de regio’s Hollandse Plassen en Hof

van Delfland om zo de inwoners van Zuid-Holland te stimuleren hier gebruik van te
maken

Met deze brief wordt u over het besluit nader geïnformeerd.

Ontwikkelingen waterrecreatie Zuid-Holland
Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar
mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren. De

provinciale “Startnotitie Sport en Recreatie” vormt de basis

voor het provinciaal sport- en

recreatiebeleid waarin de focus wordt gelegd op het faciliteren en stimuleren van bewoners om in
hun vrije tijd meer naar buiten te gaan, in een beweegvriendelijke(r) omgeving te recreëren en te
sporten. Dit is goed voor de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Zuid-Hollandse om zo
een goede sociale/mentale en fysieke gezondheid te behouden en/of te bereiken.

Ook met de waterrecreatie en watersport willen we hieraan bijdragen. Om deze ambitie te
bewerkstelligen subsidieert de provincie Zuid-Holland activiteiten die bijdragen aan het geven van
meer bekendheid en het beter benutten van de mogelijkheden van waterrecreatie en watersport
in Zuid-Holland door middel van informatie, communicatie en promotie. Op deze manier worden
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de inwoners van Zuid-Holland gestimuleerd om in hun regio waterrecreatie of watersport te gaan
beoefenen. Inwoners van Zuid-Holland krijgen een beter beeld van de vele waterrecreatie en
watersport (op, in of langs het water) mogelijkheden voor binnenwateren. Duurzaam gebruik van
de mogelijkheden staat hierbij hoog in het vaandel.

Het huidige openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-Holland 2021 voorziet niet in deze
mogelijkheden. Om de potentie beter te benutten en invulling te geven aan de doelstellingen uit
de startnotitie Sport en Recreatie vindt er een wijziging plaats van het huidige
openstellingsbesluit.

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) en Openstelling subsidie waterrecreatie ZuidHolland 2021
Voor het realiseren van de ambities van de startnotitie Sport & Recreatie, waaronder voor
waterrecreatie, zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor 2021. De wens is om deze
middelen deels in te zetten als subsidies voor projecten. Subsidies kunnen onder anderen
worden verleend via de Srg.

De subsidie voor waterrecreatie 2021 wordt beschikbaar gesteld via het Openstellingsbesluit
subsidie waterrecreatie Zuid-Holland 2021 dat is vastgesteld op 8 december 2020. Dit
openstellingsbesluit valt onder Srg, paragraaf 2.11 Kwaliteitsimpuls en participatie ten aanzien
van de beweegvriendelijke leefomgeving, bestaande groengebieden en het recreatieve
routenetwerk.

Besluit tot wijziging Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-Holland 2021
Verhoging deelplafond en uitbreiding naar heel Zuid-Holland
De aanpassingen aan de huidige regeling vindt plaats vanwege de aanvullende focus op het

beter bekendmaken van twee regio’s voor de Zuid-Hollandse inwoners, er dit jaar met meerdere
regio’s een gezamenlijk programma waterrecreatie is uitgewerkt dat tot meer kansen leidt en
omdat we ten aanzien van de bestaande aanpak waterrecreatie met de drie bekende
speerpunten (gastvrij en beleefbaar, smart waternetwerk en groene waterrecreatie) de gehele
provincie de kans willen geven hieraan deel te nemen.

Toevoeging subsidiabele activiteiten ter regionale activatie en stimulering van de inwoners van
Zuid-Holland
Subsidie voor activiteiten op regionaal schaalniveau om de inwoners van Zuid-Holland te
stimuleren en activeren zijn voor de geprioriteerde regio’s de Hollandse Plassen (inclusief Gouda
en Bodegraven-Reeuwijk) en Hof van Delfland beschikbaar. Reden hiervoor is dat juist deze

regio’s een onderbenutte potentie hebben en een belangrijke

rol spelen bij het realiseren van de

bovengenoemde doelstelling. Met de subsidie worden de mogelijkheden in deze regio’s van
watersport en waterrecreatie meer in beeld voor de inwoner van Zuid-Holland zodat zij hier meer
gebruik gaan maken. Dit is goed voor de vitaliteit en gezondheid van de inwoner van ZuidHolland

De provincie vindt het belangrijk dat de inzet en activiteiten gericht zijn op het in beeld brengen

van de regio’s als geheel (dus geen lokale promotie) waarbij de samenwerking tussen de
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verschillende betrokken lokale en regionale organisaties wordt gestimuleerd (zoals bv lokale en
regionale overheden, marketing organisaties en ondernemers). De regeling is nadrukkelijk niet
bedoeld voor activiteiten gericht op toeristen buiten Zuid-Holland en uit het buitenland. Daarnaast
moeten de voorgenomen inzet en activiteiten bijdragen aan de spreiding van bezoekers om
natuurlijke en maatschappelijke overlast te voorkomen (balans), met bijvoorbeeld aandacht voor
het duurzaam recreëren zoals elektrisch varen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Besluit tot wijziging van Srg par. 2.11 Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-Holland 2021
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