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Onderwerp

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) par. 2.3 Openstellingsbesluit subsidie

Natuur in de Stad Zuid-Holland 2022

Advies

1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland

2022 met een deelplafond van € 200.000,00 

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

geïnformeerd over het Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland

2022 met een deelplafond van € 200.000,00

3. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden het

Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 2022 met een

deelplafond van € 200.000,00

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit subsidie

Natuur in de Stad Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 200.000,00

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 2022

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

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 28 juni 2022 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.

Besluit past binnen hoofdplafond 2022 Srg dus binnen mandaat GS

Het deelplafond past binnen de € 2.100.000,00 aan ruimte natuur en biodiversiteit dat is

opgenomen in het bij Begroting 2022 door PS vastgestelde hoofdplafond 2022 van de

Srg. Het besluit past daarmee binnen het mandaat van GS. Met het voorliggende besluit

wordt uitvoering gegeven aan de middelen die door PS beschikbaar zijn gesteld voor

soortenbeleid. 

Beoordeling subsidieaanvragen door Natuur- en Milieufederatie

Net als bij de openstelling in 2021 is ervoor gekozen om de aanvragen inhoudelijk te

laten beoordelen door de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland in samenwerking met

Bureau Stadsnatuur, vanwege hun deskundigheid en netwerk. De inhoudelijke én

procedurele eindbeoordeling blijft bij PZH liggen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW  : € 200.000,00

Programma   : Ambitie 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

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

verplichting aan op moment van subsidieverstrekking. De dekking  voor het deelplafond

komt vanuit de incidentele middelen die bij VJN 2021 voor soortenbeleid beschikbaar

zijn gesteld (bedrag is het restant van het deelplafond van het openstellingsbesluit

Natuur in de Stad 2021) aangevuld met impulsgelden voor biodiversiteit die bij VJN 2022

beschikbaar zijn gesteld (2 mln.).

Juridisch kader

De Srg vormt samen met de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) het

juridisch kader voor subsidiebeschikkingen. Voor de subsidies die worden aangevraagd

via het openstellingsbesluit is, naast de Srg en Asv, ook het betreffende

openstellingsbesluit onderdeel van het juridisch kader. 

Een subsidie ingevolge Srg paragraaf 2.3 kan alleen worden verstrekt, indien GS door

middel van een openstellingsbesluit het tijdvak hebben vastgesteld waarbinnen een

aanvraag kan worden ingediend. Op grond van Srg, artikel 2.3.3, tweede lid zijn GS

bevoegd om in het openstellingsbesluit tevens te bepalen voor welke plant- en

diersoorten en voor welke terreinen subsidie kan worden verstrekt.

 

Srg, artikel 1.3 eerste lid, bepaalt dat de subsidie wordt verdeeld op volgorde van

binnenkomst van de subsidieaanvragen. Op grond van artikel 2.3.3, tweede lid,

onderdeel b kunnen GS bepalen hoe het beschikbare bedrag voor soortenbeleid wordt

verdeeld en nadere vereisten stellen. Net als in 2021 wordt het beschikbare bedrag

verdeeld aan de hand van een rangschikking op basis van de kwaliteit van het plan van
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aanpak, in tegenstelling tot een behandeling van de subsidieaanvragen op basis van

volgorde van binnenkomst.

Het openstellingsbesluit treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad.

Risicoprofiel

Voor dit openstellingsbesluit van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 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 Verantwoording 

1 Tot € 25.000,00 Direct vaststellen of desgevraagd

verantwoording over de prestatie 

2 Vanaf € 25.000,00 tot 

€ 125.000,00

Verantwoording over de prestaties 

3 Vanaf € 125.000,00 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.

Deze nieuwe paragraaf valt onder de arrangementen 1 en 2 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

 

In 2017, 2018 en 2019 is er voor icoonsoorten ook een openstellingsbesluit vastgesteld

op grond van paragraaf 2.3 van de Srg. 

In 2021 zijn op grond van paragraaf 2.3 van de Srg het Openstellingsbesluit subsidie

Natuur in de Stad 2021 en het Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop

grutto en patrijs 2021 vastgesteld. In de Voorjaarsnota 2021 is besloten financiële

middelen vrij te maken voor de verbetering van het leefgebied van icoonsoorten. In de

Voorjaarsnota 2022 zijn de bij Begroting 2022 gelden toegekend voor biodiversiteit

waaronder soortenbeleid (VJN 2022, vanuit de impuls van 2 mln.).

 

3 Proces

 

Na vaststelling van het Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 2022

wordt deze gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Na publicatie treedt het besluit in
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werking en kunnen subsidieaanvragen worden ingediend in de aanvraagperiode zoals

opgenomen in het openstellingsbesluit.

 

4 Participatie en rolneming

Uit de consultatie rond het soortenbeleid van Zuid-Holland is duidelijk geworden dat veel

partijen van Zuid-Holland verwachten een grotere rol te pakken voor natuur in het

stedelijk gebied. Met dit openstellingsbesluit geeft provincie Zuid-Holland hier voor een

deel invulling aan.

 

5 Communicatiestrategie

 

Na publicatie in het Provinciaal Blad wordt op de provinciale website en op de website

www.naturetoday.nl een bericht geplaatst. Ook wordt het openstellingsbesluit

gepresenteerd bij bijeenkomsten in het kader van Natuur in de Stad. In de contacten met

de maatschappelijke partners in het groene domein zal hen gewezen worden op de

openstelling.

Na vaststelling van het Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 2022

zal het Zuid-Hollands Ecologen Netwerk hiervan op de hoogte worden gesteld. Daarnaast

zal de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland de regeling onder de aandacht brengen via

de diverse kanalen in haar netwerk

 

http://www.naturetoday.nl

