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Onderwerp
Srg wijzigingsbesluit artikel 2.11.2, openstellingsbesluiten Zelfdoen en Kwaliteitsimpuls
recreatie 2022 en mandaatbesluit Zuid-Hollands Landschap
Advies
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland
2016 artikel 2.11.2 (toevoeging Zelfdoen en kwaliteitsimpuls recreatie)
2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022 met
een deelplafond van 70.000,00
3. Vast te stellen het Mandaatbesluit voor de uitvoering door Zuid-Hollands
Landschap van het Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022
4. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie ZuidHolland 2022 met een deelplafond van € 1.400.000,00
5. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten worden
geïnformeerd over:
a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 artikel
2.11.2 (toevoeging Zelfdoen en kwaliteitsimpuls recreatie)
b. het Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022 met een
deelplafond van € 70.000,00
c. het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022
met een deelplafond van € 1.400.000,00
d. het Mandaatbesluit voor de uitvoering door Zuid-Hollands Landschap van het
Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022
6. Te bepalen dat openstellingsbesluiten Zelfdoen en Kwaliteitsimpuls recreatie 2022
worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad:
a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 artikel
2.11.2 (toevoeging Zelfdoen en kwaliteitsimpuls recreatie)
b. het Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022 met een
deelplafond van € 70.000,00
c. het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022
met een deelplafond van € 1.400.000,00
d. het Mandaatbesluit voor de uitvoering door Zuid-Hollands Landschap van het
Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Srg het Besluit tot wijziging van
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 artikel 2.11.2 (toevoeging Zelfdoen en
kwaliteitsimpuls recreatie), het Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland
2022 met een deelplafond van € 70.000,00 het Mandaatbesluit voor de uitvoering

door Zuid-Hollands Landschap van het Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen ZuidHolland 2022 en het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie ZuidHolland 2022 met een deelplafond van € 1.400.000,00
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
Bijlagen
Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 artikel 2.11.2
(toevoeging Zelfdoen en Kwaliteitsverhoging recreatie functies)
Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van
€ 70.000,00
Mandaatbesluit voor de uitvoering door Zuid-Hollands Landschap van het
Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022
Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls Zuid-Holland 2022 met een
deelplafond van € 1.400.000,00
GS-brief aan PS waarmee PS worden geïnformeerd over de besluiten
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1 Toelichting voor het College
De besluiten betreffen een wijzigingsbesluit van Srg artikel 2.11.2 om de onderwerpen
Zelfdoen en Kwaliteitsimpuls recreatie toe te voegen – zodat hier openstellingsbesluiten
voor kunnen worden vastgesteld – en openstellingsbesluiten voor 2022 in kader van de
Startnotitie Sport & Recreatie.
De openstellingsbesluiten worden vastgesteld onder de Subsidieregeling groen ZuidHolland 2016 (Srg), paragraaf 2.11.
De deelplafonds voor de openstellingsbesluiten passen binnen de ruimte voor Sport &
Recreatie subsidies die met Begroting 2022 is opgenomen in het door PS vastgestelde
hoofdplafond 2022 van de Srg. Het totaal aan deelplafonds bedraagt € 70.000,00.
Het deelplafond voor het openstellingbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022 past
binnen de ruimte in het hoofdplafond die nog niet was gebruikt voor
openstellingsbesluiten in 2022.
Het deelplafond voor het openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie ZuidHolland 2022 bestaat uit de ruimte die onbesteed is gebleven uit de deelplafonds van de
openstellingsbesluiten stad-land-verbindingen, kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden en
opvangen recreatiedrukte in groengebieden.
De deelplafonds van beiden openstellingsbesluiten hebben een tijdvak dat doorloopt
over de jaargrens heen. Hiervoor is bewust gekozen, ondanks dat het tijdvak van het
hoofdplafond 2022 van de Srg tot eind 2022 loopt. Dit heeft als consequentie dat de
subsidieverleningen die in 2023 plaatsvinden overgeboekt moeten worden naar 2022.
Het voorstel is om de openstellingsbesluiten ter uitzondering als zodanig vast te stellen,
zodat de aanvraagperiodes dusdanig ruim zijn dat subsidieaanvragers voldoende tijd
hebben om een aanvraag voor te bereiden. Zo wordt de kans vergroot op volledige
benutting van de deelplafonds.
De dekking van de deelplafonds komt uit de beschikbare middelen voor 2022 binnen de
begroting van 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
Voor een nadere toelichting over aanleiding, bedoeling en doelgroep per
openstellingsbesluit wordt verwezen naar de GS-brief aan PS.
Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 artikel 2.11.2
(toevoeging Zelfdoen en Kwaliteitsverhoging recreatie functies)
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag
: N.v.t.
Programma
: Ambitie 7 – Gezond en Veilig Zuid-Holland
Financiële risico’s
: Er zijn geen financiële risico’s.
Juridisch kader
De aangepaste Srg vormt samen met de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland
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2013 (Asv) en het openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie projecten Zuid-Holland
2022 het juridisch kader voor subsidiebeschikkingen.
Het besluit treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad.
Toelichting beoordeling risicoprofiel per besluit
Voor alle openstellingsbesluiten en het wijzigingsbesluit van Srg paragraaf 2.11
(onderdeel ruiterpaden) is een risicoanalyse uitgevoerd om Misbruik en Oneigenlijk
(M&O-beleid) gebruik te voorkomen. Deze risicoanalyse is bepalend voor het aantal
steekproefsgewijze controles, die zullen worden uitgevoerd nadat de gesubsidieerde
activiteiten zijn verricht. Hierbij wordt uitgegaan van de drie standaardarrangementen
voor verlening en vaststelling van subsidies, waarbij de hoogte van het subsidiebedrag
het arrangement bepaalt, te weten:
Arrangement Hoogte subsidiebedrag
1
Tot € 25.000
2
3

Vanaf € 25.000 tot € 125.000
Vanaf € 125.000

Verantwoording
direct vaststellen of desgevraagd
verantwoording over de prestatie
verantwoording over de prestaties
verantwoording over kosten en
prestaties

De arrangementen onderscheiden zich van elkaar door de voorwaarden en
verplichtingen die worden gesteld aan de uitvoering en verantwoording van de subsidie.
Hoe lager het subsidiebedrag hoe minder verantwoordingseisen er worden gesteld en
hoe eenvoudiger de uitvoering is.
Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van
€ 70.000,00 en mandaatbesluit voor uitvoering door Zuid-Hollands Landschap
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag
: € 70.000,00
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.
Juridisch kader
Het juridisch kader voor subsidies onder deze openstelling betreft de Awb, de Asv, de
Srg, het openstellingsbesluit en het mandaatbesluit.
Het openstellingsbesluit en het mandaatbesluit treden in werking na publicatie in het
Provinciaal Blad.
Reden opdracht uitvoering openstellingsbesluit Zelfdoen
De mogelijkheid tot het verstrekken van kleine bedragen aan vrijwilligersinitiatieven via
Zelfdoen bestaat al enkele jaren. Ruim 25 jaar geleden werd een voucherregeling
uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland zelf. Hieruit bleek dat de uitvoering voor de
provincie Zuid-Holland bewerkelijk was en daarmee niet efficiënt. Om die reden is ervoor
gekozen om de uitvoering bij een externe partij te leggen. De Groene Motor, onderdeel
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van Het Zuid-Holland Landschap werkt met vouchers ook vanuit andere fondsen, zoals
Fonds 1818. Hierdoor weet De Groene Motor de eindontvangers goed te vinden en de
eindontvangers de voucherregeling.
Risicoprofiel
Het openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022 valt onder arrangement 1
en heeft een laag risicoprofiel. Om dit risicoprofiel beheersbaar en aanvaardbaar te
maken, is het aantal uit te voeren steekproeven direct gekoppeld aan dit risicoprofiel.
Nadere beheersmaatregelen zijn op dit moment niet mogelijk, anders dan het algemene
Sanctiebeleid dat is ingevoerd en dat onderdeel uitmaakt van hiervoor genoemd M&Obeleid. Het risicoprofiel wordt dan ook geaccepteerd om uitvoering te geven aan het
beleid door middel van het openstellingsbesluit subsidies Zelfdoen Zuid-Holland 2022.
Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022 met een
deelplafond van € 1.400.000,00
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag
: € 1.400.000,00
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.
Juridisch kader
Het juridisch kader voor subsidies onder deze openstelling betreft de Awb, de Asv, de Srg
en het openstellingsbesluit.
Het openstellingsbesluit treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad.
Risicoprofiel
Het openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022 valt onder
de arrangementen 1, 2 en 3 en heeft een midden risicoprofiel. Om dit risicoprofiel
beheersbaar en aanvaardbaar te maken, is het aantal uit te voeren steekproeven direct
gekoppeld aan dit risicoprofiel. Nadere beheersmaatregelen zijn op dit moment niet
mogelijk, anders dan het algemene Sanctiebeleid dat is ingevoerd en dat onderdeel
uitmaakt van hiervoor genoemd M&O-beleid. Het risicoprofiel wordt dan ook
geaccepteerd om uitvoering te geven aan het beleid door middel van deze paragraaf.
2 Voorafgaande besluitvorming
Bij vaststelling door PS van de begroting voor 2022 is in het hoofdplafond van de Srg
€ 4.680.000,00 aan ruimte opgenomen voor nader vast te stellen openstellingsbesluiten
in kader van Sport & Recreatie.
Op 15 februari 2022 zijn door GS de volgende besluiten vastgesteld, welke voorafgingen
aan het nu voorliggende openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie 2022:
Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden Zuid-Holland
2022
Openstellingsbesluit subsidie opvangen recreatiedrukte in groengebieden ZuidHolland 2022
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-

Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-Holland 2022

3 Proces
Na vaststelling van de besluiten wordt deze gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Na
publicatie treedt het besluit in werking en kunnen subsidieaanvragen worden ingediend
in de aanvraagperiode zoals opgenomen in de openstellingsbesluiten.
Daarnaast wordt aan Het Zuid-Hollands Landschap een opdracht verleend voor de
uitvoering van het openstellingsbesluit Zelfdoen Zuid-Holland 2022.

4 Participatie en rolneming
Het openstellingsbesluit en mandaatbesluit is afgestemd met Het Zuid-Hollands
Landschap, die dit openstellingsbesluit gaat uitvoeren.
Voor de kwaliteitsimpuls recreatie is feedback gevraagd aan partijen, waarmee in het
voortraject contact is geweest. Aan hen is gevraagd waarom een idee niet heeft geleid
tot een aanvraag. Deze feedback is verwerkt in het openstellingsbesluit.

5 Communicatiestrategie
Na vaststelling worden de besluiten 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.
Naast publicatie in het Provinciaal Blad wordt het openstellingsbesluit kwaliteitsimpuls
recreatie Zuid-Holland 2022 onder de aandacht gebracht in de nieuwsbrief Sport en
recreatie. Het openstellingsbesluit Zelfdoen Zuid-Holland 2022 wordt door het ZuidHollands Landschap in de nieuwsbrief De Groene Motor onder de aandacht van de
groene vrijwilligers gebracht.
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