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Onderwerp: 

Vaststelling  openstellingsbesluiten 2023 recreatie en sport onder Subsidieregeling recreatie, sport en

gezondheid

Geachte Statenleden,

Met deze brief wordt u geïnformeerd over de openstellingsbesluiten onder de Subsidieregeling

recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland voor beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke

leefomgeving die ons college heeft genomen op 7 maart 2023. 

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.

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

openstellingsbesluiten onder de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland. 

Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2023

Het doel van dit openstellingsbesluit is om het sportief en recreatief ongeorganiseerd bewegen in de

publiek toegankelijke buitenruimte te stimuleren. Dit besluit is gericht op een maximale beweeg- en

gezondheidswinst en op het verkleinen van gezondheidsverschillen binnen de bevolking van Zuid-

Holland. Het deelplafond van dit openstellingsbesluit is € 500.000,00 en is ongewijzigd ten opzichte

van 2022. 

Openstellingsbesluit subsidie ruiter- en menpaden Zuid-Holland 2023

Het doel van dit openstellingsbesluit is om activiteiten te stimuleren voor de volgende ambities.

-  Aanleg van nieuwe ruiter- en menpaden en ruiterroutes, waardoor een aaneengesloten netwerk 

   van ruiterroutes in Zuid-Holland ontstaat; 

-  Realisatie van een knooppuntensysteem;
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-  Paden op orde houden door beheer.

Het deelplafond van dit openstellingsbesluit is € 140.000,00. 

Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie projecten Zuid-Holland 2023

Het ontstaan van Zuid-Holland is onlosmakelijk verbonden met het water. Als natuurlijke

verbinder van stad en land levert het vaarwegennetwerk met zijn waterfronten een belangrijke

bijdrage aan ons woon- en vestigingsklimaat. Ook de beleving van het water draagt bij aan

gezonde en gelukkige bewoners en bezoekers. De te subsidiëren activiteiten en maatregelen

dragen bij aan het beter benutten van de potentie van waterrecreatie. De activiteiten dienen een

bijdrage te leveren aan één van de volgende speerpunten:

- Speerpunt 1 - Gastvrij en Beleefbaar water

Het stimuleren van de gastvrijheidseconomie langs het water, langer verblijf op het water

en beleefbare vaarroutes langs aantrekkelijke bestemmingen.

- Speerpunt 2 - Smart Waternetwerk

Het werken aan een slim, aantrekkelijk en veilig vaarnetwerk van hoge kwaliteit,

toegankelijk voor alle typen waterrecreanten.

- Speerpunt 3 - Groene Waterrecreatie

Het werken aan een goede balans tussen waterrecreatie en natuur en milieu belangrijk,

onder andere door het uitbreiden van het kanoroutenetwerk en maatregelen ten behoeve

van (stimuleren van) het schoner en groener varen.

De doelgroep van deze openstelling zijn overheden en ondernemers die zich inzetten voor

(water)recreatie.

In dit openstellingsbesluit is speciale aandacht voor de aanschaf van kleine vaartuigen, zoals

kano’s, sup’s en éénpersoons zeilboten voor maatschappelijk en niet-commerciële doeleinden.

Het deelplafond van dit openstellingsbesluit is € 250.000,00. In 2022 was dit € 310.000,00. 

Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2023

Het doel van dit openstellingsbesluit is om zoveel mogelijk mensen te stimuleren en motiveren om te

sporten en bewegen, waarvan specifiek achterblijvende groepen. De provincie wil via deze

subsidieregeling sportevenementen onder deze doelgroep bevorderen. Hierdoor krijgt men meer

bekendheid van de mogelijkheden met betrekking tot sport, worden mensen geïnspireerd,

gemotiveerd en gestimuleerd om in beweging te komen. Dit openstellingsbesluit is een uitwerking

van de Startnotitie Sport & Recreatie met betrekking tot de doelstelling om als provincie bij te dragen

aan sportevenementen. Het deelplafond van dit openstellingsbesluit is € 50.000,00 en ongewijzigd

ten opzichte van 2022.

Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte

Zuid-Holland 2023 en mandaatbesluit uitvoering door Team Sportservice

Het doel van dit openstellingsbesluit is om het sportief en recreatief ongeorganiseerd bewegen in

de publiek toegankelijke buitenruimte te stimuleren. Dit, gericht op een maximale beweeg- en

gezondheidswinst en op het verkleinen van gezondheidsverschillen binnen de bevolking van

Zuid-Holland. Met name gemeenten, (sport)organisaties, sport -en wijkverenigingen en

stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen om een aanvraag te doen. De

subsidiemogelijkheid is opgezet om kleine bedragen aan projecten te verstrekken.

Het openstellingsbesluit wordt in mandaat uitgevoerd door Team Sportservice, die haar brede
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netwerk zal benutten om de subsidiemogelijkheid onder de doelgroepen bekend te maken. 

Het deelplafond van dit openstellingsbesluit is € 165.000,00. Dit plafond is onveranderd ten opzichte

van 2022. De uitvoeringskosten worden via een inkoopopdracht gefinancierd. 

Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland

2023 en mandaatbesluit uitvoering door Fonds Gehandicaptensport

Het doel van dit openstellingsbesluit is om zoveel mogelijk mensen te stimuleren en motiveren

om te sporten en bewegen, waarvan specifiek mensen met een beperking.

De provincie wil via deze subsidieregeling sportactiviteiten onder deze doelgroep bevorderen.

Hierdoor krijgt men meer bekendheid van de mogelijkheden met betrekking tot sport, worden

mensen geïnspireerd, gemotiveerd en gestimuleerd om in beweging te komen.

Het openstellingsbesluit wordt in mandaat uitgevoerd door Fonds Gehandicaptensport. Dit fonds

zet zich in om sporten voor 1,7 miljoen mensen met een beperking vanzelfsprekend te maken.

Het fonds heeft aangegeven vanuit de eigen middelen een bijdrage te leveren voor de projecten

die in aanmerking komen voor provinciale subsidie. De provincie en het fonds zijn

overeengekomen dat de subsidie, bestaande uit 75% van de subsidiabele kosten, gezamenlijk

wordt gefinancierd waarvan 20% door het fonds en 55% door de provincie.

Dit openstellingsbesluit is een uitwerking van de Startnotitie Sport & Recreatie met betrekking tot

de doelstelling om als provincie bij te dragen aan sportevenementen.

Het deelplafond van dit openstellingsbesluit is € 35.000,00. In 2022 was dit € 50.000,00 waarbij te

weinig van de subsidiemogelijkheid gebruik werd gemaakt. Daarom is voor 2023 de activiteiten

waarvoor subsidie verleend kan worden uitgebreid.  

Bijgaand treft u de bovengenoemde besluiten aan.  

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

voorzitter,

drs. J. Smit
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