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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-779417868 

DOS-2016-0005086

Onderwerp

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

Advies

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Srg par. 2.11 Openstellingsbesluit subsidie

waterrecreatie Zuid-Holland 2021.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten worden

geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van Srg par. 2.11 Openstellingsbesluit subsidie

waterrecreatie Zuid-Holland 2021.

3. Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van Srg par. 2.11 Openstellingsbesluit subsidie

waterrecreatie Zuid-Holland 2021 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging van Srg par. 2.11

Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-Holland 2021.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Juichen particuliere initiatieven toe, maar erkennen subsidie toe aan rechtspersoon.

Zie bewonersinitiatieven niet in lijstje staan. Komen zij ook in aanmerking voor subsidie?

Verenigingen/stichtingen.

AK: niet particulieren.

Bijlagen

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

Holland 2021

- GS-brief aan PS waarmee PS wordt geïnformeerd over het besluit

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 20 september 2021 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Zie voor een inhoudelijke toelichting per besluit de GS-brief aan Provinciale Staten.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag  BTW nvt  : € 500.000,00 (dit is het nieuwe deelplafond). Met het

wijzigingsbesluit wordt de verhoging van € 150.000,00 die is vastgesteld met Voorjaarsnota 2021

in het openstellingsbesluit verwerkt. 

Programma   : Ambitie 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. De provincie gaat pas een 

verplichting aan op moment van subsidieverstrekking.

Risicoprofiel                : Midden

Juridisch kader

Het aangepaste Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-Holland 2021 vormt samen met

de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) en de Algemene Subsidieverordening Zuid-

Holland 2013 (Asv) het juridisch kader voor subsidiebeschikkingen. 

Het Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-Holland 2021

treedt in werking een dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

GS hebben op 8 december 2020 vastgesteld het Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie

Zuid-Holland 2021.

Bij de Voorjaarsnota 2021 is besloten om het deelplafond voor het openstellingsbesluit subsidie

waterrecreatie Zuid-Holland 2021 met € 150.000,00 te verhogen. Het deelplafond wordt inclusief

de verhoging in totaal € 500.000,00.

 

3 Proces

 

Na vaststelling van het Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie

Zuid-Holland 2021 wordt dit gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Na publicatie treedt het besluit

in werking en kunnen subsidieaanvragen worden ingediend in de aanvraagperiode zoals

opgenomen in het openstellingsbesluit.

 

4 Participatie en rolneming

 

In het voorjaar dit jaar is verkend op welke manier in Zuid-Holland de waterrecreatie en

watersport mogelijkheden beter onder de aandacht van de inwoners van Zuid-Holland kan

komen. Hiervoor zijn gesprekken met gemeenten, marketingbureaus, ondernemers en andere

maatschappelijke partijen gevoerd. Helder is (en eigenlijk nogmaals bevestigd) dat de provincie

deze activatie door communicatie, informatie en promotie niet zelf zou moeten doen en dat Zuid-

Holland ook geen ‘merk’ is. Op basis van deze gesprekken werd helder dat een bijdrage
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belangrijk en gewenst is om de Zuid-Hollandse recreant te bereiken voor waterrecreatie en

watersport. 

In een bestuurlijk overleg met lokale en regionale bestuurders uit de twee geprioriteerde regio’s

werd benadrukt dat deze regeling rekening moet houden met balans (spreiding) met leefbaarheid

en natuurlijke waarden. Dit is ook opgenomen in het gewijzigde openstellingsbesluit.

 

5 Communicatiestrategie

 

Na vaststelling wordt het besluit gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Publicatie vindt plaats

binnen vijf werkdagen na vaststelling in de GS-vergadering. 

Na publicatie in het Provinciaal Blad wordt de pagina over de Srg op de provinciale website

geactualiseerd. Daarnaast zal nog aanvullende communicatie aandacht voor de gewijzigde

openstelling plaatsvinden, bijvoorbeeld onder het huidige netwerk, zodat er extra aandacht op de

gehele regeling komt en specifiek op de wijziging. 

 


