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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Srg paragraaf 2.11 wijziging artikel 2.11.2 en 

openstellingsbesluiten subsidies Nature Impact

Days 2022 en Groen doet goed 2022

 

Geachte Statenleden, 

In onze vergadering van 16 november 2021 hebben wij besloten vast te stellen:

 het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 artikel 2.11.2

 het Openstellingsbesluit subsidie Nature Impact Days Zuid-Holland 2022 met een

deelplafond van € 20.000,00

 het Openstellingsbesluit subsidie Groen doet goed Zuid-Holland 2022 met een

deelplafond van € 360.000,00 

Met deze brief wordt u over de besluiten geïnformeerd.

Besluit tot wijziging Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg)

De subsidies voor Sport & Recreatie worden voornamelijk verleend onder de Srg, paragraaf 2.11

‘Kwaliteitsimpuls en participatie ten aanzien van de beweegvriendelijke leefomgeving, bestaande

groengebieden en het recreatieve routenetwerk’. Met het besluit tot wijziging wordt het onderwerp

‘Nature Impact Days’ toegevoegd in de paragraaf, zodat hiervoor een openstellingsbesluit kan

worden vastgesteld.

Openstellingsbesluit subsidie Nature Impact Days Zuid-Holland 2022

Met de Nature Impact Days worden jongeren betrokken bij het groene vrijwilligerswerk en zo bij

het groen in Zuid-Holland. Het aanvragen en verstrekken van een subsidie kent een doorlooptijd.

Om de Nature Impact Days voor de zomervakantie te houden, is een subsidieverstrekking begin

2022 nodig om de organisatie hiervan tijdig te starten.

Openstellingsbesluit subsidie Groen doet goed Zuid-Holland 2022

Via het programma Groen doet goed wordt de natuurkennis, natuurbeleving en waterbeleving bij

kinderen uit versteende wijken vergroot. Dit moet zorgen dat zij en hun ouders meer gebruik gaan

maken van bestaande groengebieden en recreatieve routes. De wens is het programma in de
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lente, als het weer beter wordt, te starten. Het aanvragen en verstrekken van een subsidie kent

een doorlooptijd. Om begin dan de lente te kunnen starten, is een subsidieverstrekking begin

2022 nodig.

Bijgaand treft u volledigheidshalve ook de afzonderlijke besluiten aan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

 

 

drs. H.M.M. Koek drs. J.N. Baljeu
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