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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg), wijzigingsbesluit

artikel 2.11.2, openstellingsbesluiten Zelfdoen en

Kwaliteitsimpuls recreatie 2022 en mandaatbesluit Zuid-

Hollands Landschap

Geachte Statenleden

Met deze brief wordt u geïnformeerd over de besluiten die in de GS-vergadering van 6

september 2022 zijn genomen met betrekking tot twee openstellingsbesluiten in 2022

voor beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.

Startnotitie Sport & Recreatie

De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om een aantrekkelijke, gezonde, veilige en

concurrerende provincie te zijn waar mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen,

met plezier wonen, werken en recreëren. De ‘Startnotitie Sport & Recreatie’ van medio

2020 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 om in een beweegvriendelijke(r) omgeving te recreëren en te

sporten. Hierbij is het wenselijk om met burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk de

betrokkenheid van burgers te stimuleren bij bestaande groengebieden en de groene

ruimte, en hiermee bij te dragen aan deze beweegvriendelijke leefomgeving.

Besluit tot wijziging Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) artikel 2.11.2

Subsidies in kader van de Startnotitie Sport & Recreatie worden voornamelijk verleend

via openstellingsbesluiten 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 zijn de onderwerpen van de

twee openstellingsbesluiten voor 2022 toegevoegd in de paragraaf, zodat de

openstellingsbesluiten onder deze paragraaf vastgesteld konden worden.

http://www.zuid-holland.nl/
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Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022 en het mandaatbesluit aan

Zuid-Hollands Landschap voor de uitvoering

Met dit besluit wordt een deelplafond van € 70.000,00 beschikbaar gesteld voor het

openstellingsbesluit Zelfdoen Zuid-Holland 2022. De voucherregeling is bedoeld voor

burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk in het groen en versterkt zo de betrokkenheid van

burgers. De inzet van deze bewoners bijdraagt bij aan een beweegvriendelijke

leefomgeving. Gekozen is om dit openstellingsbesluit in mandaat te laten uitvoeren door

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL). Het ZHL heeft veel ervaring om kleine

subsidiebedragen eenvoudig aan initiatiefnemers toe te kennen.  

Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022

Het openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022 is een

herhaalde openstelling waarin de onderwerpen kwaliteitsimpuls gebieden, opvangen

recreatiedrukte en stad-landverbindingen zitten. Voor deze drie onderwerpen is begin

dit jaar openstellingsbesluiten voor 2022 vastgesteld: € 1,4 mln. voor kwaliteitsimpuls in

gebieden, € 0,3 mln. opvangen recreatiedrukte en €  0,3 mln. stad-landverbindingen.

Voor deze openstellingsbesluiten zijn in totaal twee aanvragen ontvangen. De twee

grootste oorzaken dat er niet is aangevraagd zijn:

- een belangrijke doelgroep voor deze openstellingsbesluiten zijn gemeenten.

Voor het starten van een project en dus indienen subsidieaanvraag moet het

college een besluitnemen. Zeker als er cofinanciering nodig is. Door de

verkiezingen en de onderhandelingen is deze besluitvorming opgeschoven.

- de openstellingsbesluiten zijn te specifiek.

Met dit openstellingsbesluit wordt bijgestuurd op deze oorzaken. Voor dit besluit wordt

een deelplafond van € 1.400.000,- beschikbaar gesteld. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

waarnemend secretaris, voorzitter,

 

ir. J.C. van Ginkel MCM  drs. J. Smit

 

Bijlagen:

- Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 artikel 2.11.2 (toevoeging

Zelfdoen en Kwaliteitsimpuls recreatie)

- Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022

- Mandaatbesluit voor de uitvoering door Zuid-Hollands Landschap van het Openstellingsbesluit

subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022

- Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022


