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Bijlage 1 bestaat uit de volgende tabellen:
 tabel 1 begrotingssubsidies 2018

 tabel 2 subsidieplafonds 2018 voor boekjaar- en projectsubsidies 

 tabel 3 Overzicht en toelichting van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde 

deelsubsidieplafonds 2018 met betrekking tot project- en boekjaarsubsidies 

Bijlage 1. Tabel 1 Begrotingssubsidies 2018

Programma Doel Naam instelling maximaal te 
subsidiëren 
bedrag 2017
in €’s

maximaal te 
subsidiëren 
bedrag 2018
in €’s

1 1.1 Gemeente Westland (toezichthouders en reddingsbrigade 
zandmotor)

409.606 147.000

1 1.1 Gemeente Den Haag (strand- en zwemveiligheid 
zandmotor)

144.000 140.000

1 1.3 Gemeente Pijnacker-Nootdorp Beheer Dobbeplas 270.888 0

1 1.4 Consulentschap IVN-Zuid Holland 330.110 0

1 1.5 Agrarische Natuurvereniging Vockestaert extra zwaar 
beheer

16.083 0

1 1.5 Agrarische Natuurvereniging Vockestaert 
uitvoeringsovereenkomst Weidevogelbeheer

361.440 0

1 1.5 Faunabeheereenheid Zuid Holland 370.000 0

1 1.5 Coöperatie Hoeve Biesland BA 139.422 139.422

1 1.5 gemeente Midden Delfland Duurzaam boer blijven 0 300.000

1 1.4 Recreatieschap Midden-Delfland Routestructuurplan 1.000.000 0

1 1.5 Gemeente Westland  duurzaam tuinbouwcluster 3.800.000 0

1 1.4 Gemeente Kaag en Braassem (Paddegat fiets/voetveer) 20.000 0

1 1.4 Gemeente Kaag en Braassem (zomerveer) 9.000 0

1 1.4 Gemeente Krimpenerwaard (fiets/voetveer) 20.000 0

1 1.4 Gemeente Ridderkerk (fiets/voetveer) 20.000 0

1 1.5 Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard t.b.v. 
project Groene inpassing Nieuw Reijerwaard

9.000.000 0

1 1.1 Waterschap Rivierenland  t.b.v. klimaatdijk Streefkerk 150.000 0

2 2.1 Havenbedrijf Rotterdam 700.000 0

2 2.2 Fietsersbond 43.000 43.000

2 2.2 Connexxion Water (veerdienst Maassluis-Rozenburg) 28.037 0

3 3.1 Innovation Quarter 1.742.000 1.772.250

3 3.1 Stichting Biobased Delta 242.000 242.000

3 3.1 Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen 200.000 200.000

3 3.1 Stichting The Green Village 300.000 0

3 3.6 Erfgoedhuis Zuid-Holland 1.675.273 1.675.273

3 3.6 Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid Holland 203.700 203.700

3 3.6 Kunstgebouw 1.222.200 1.222.200

3 3.6 Zuid-Hollandse Popunie 127.313 127.313

3 3.6 Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West 20.000 20.000
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Programma Doel Naam instelling maximaal te 
subsidiëren 
bedrag 2017
in €’s

maximaal te 
subsidiëren 
bedrag 2018
in €’s

3 3.6 Stichting Educatie Orkest Projecten (S.E.O.P.) 30.555 30.555

3 3.1 stichting Kenniscentrum Plantenstoffen 200.000 200.000

3 3.6 Stichting provinciaal Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 23.648 23.648

3 3.6 stichting Molenviergang Aanlanderveen 22.058 22.058

4 4.2 Probiblio 5.042.640 5.042.640

4 4.2 Stichting Tympaan Instituut 837.520 0

4 4.2 Stichting Zorgbelang Zuid-Holland 1.193.597 0

4 4.2 Stichting JSO 2.934.154 0

Totalen 32.993.577 12.551.059

Toelichting op de tabel:

1. Begrotingssubsidies zijn subsidies waar geen subsidieregeling aan ten grondslag ligt. 

Deze worden verleend op basis van art. 4:23, derde lid, onderdeel c, van de Algemene 

wet bestuursrecht;

2. Begrotingssubsidies worden voor de betreffende organisaties, met naam en het 

maximumsubsidie afzonderlijk, in de paragraaf subsidies in de begroting opgenomen; 

3. Conform het Hoofdlijnenakkoord wordt voor lonen en prijzen voor 2018 geen 

prijscompensatie toegepast, alle budgetten volgen de nullijn en worden niet voor inflatie 

gecorrigeerd;

4. De verantwoordingsarrangementen uit de Asv zijn in principe van toepassing;

5. De aanvragen van bovengenoemde begrotingssubsidies dienen voor 1 oktober 

voorafgaand aan het boekjaar te worden ingediend (art. 26, lid 2 Asv-2013);

6. De begrotingssubsidie aan de gemeente Westland en de gemeente Den Haag  

betreffende het toezicht en beheer wordt geleidelijk afgebouwd tot eind 2021.

7. De begrotingssubsidie aan Connexxion Water betreft een aflopende reeks op basis van 

een contract. Dit ten behoeve van de veerverbinding Maassluis-Rozenburg.

8. In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 hebben wij aangegeven dat zorg- en welzijnstaken 

na de decentralisaties bij de gemeenten zijn belegd. Om die reden bouwen wij de 

subsidie aan instellingen op het gebied van maatschappelijke participatie binnen deze 

periode af. Voor 2017 is de subsidie nog voor 50% toegekend en vanaf 2018 wordt de 

subsidie op nihil gesteld. Door het stopzetten van deze subsidies per 1-7-2017 hebben 

de organisaties twee hele jaren (vanaf 1-7-2015) de gelegenheid gehad om zich voor te 

bereiden om zonder provinciale subsidies verder te gaan. Indien nodig, worden zij hierin 

begeleid en bijgestaan.
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Tabel 2: subsidieplafonds 2018 voor boekjaar- en projectsubsidies

Subsidie-
regeling nr.

Titel van de regeling Doel Subsidieplafond 
2018

Aanvraag-periode

1.6.36 subsidieregeling restauratie 
rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

3.6 1.594.000 1-12-2017 tot 1-3-
2018

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 
2013

3.6 4.800.000 zie tabel 3

1.6.42 subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-
Holland

3.6 3.514.381 3 maanden na 
publicatie 

1.6.47 subsidieregeling planvorming 
bedrijventerreinen en greenportlocaties 
Zuid-Holland

3.5 500.000 1-5-2018 tot 31-
12-2018

1.6.62 subsidieregeling Regionale netwerken 
topsectoren Zuid-Holland

3.1 1.000.000 1-1-2018 tot 31-
12-2018

1.6.73 subsidieregeling publieksbereik 
archeologie Zuid-Holland

3.6 150.000 1-1-2018 t/m 15-
03-2018

1.6.75 subsidieregeling Groen Zuid-Holland 
2016

1.5 2.810.000 Zie tabel 3

totalen 12.558.381

Toelichting op de tabel

1. Subsidies die opgenomen zijn in tabel 2, zijn subsidies die op basis van een 

subsidieregeling worden verstrekt; 

2. Tabel 2 bevat zowel boekjaar-als projectsubsidies. Boekjaarsubsidies worden voor één of 

meer boekjaren verstrekt voor activiteiten, die behoren tot de structurele activiteiten die de 

subsidieontvanger gewoonlijk in het kader van zijn alledaagse bedrijfsvoering ontplooit (art. 

1 lid c, Asv-2013). Projectsubsidies zijn subsidies voor een activiteit of een samenhangend 

geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en zijn gericht op een specifiek 

eindresultaat (art. 1, lid f, Asv-2013);

3. De verantwoordingsarrangementen uit de Asv zijn in principe van toepassing;

4. Voor de onder de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 vallende 

subsidieregelingen wordt in de tabel de aanvraagperiode opgenomen. Hierin wordt 

aangegeven wanneer subsidieaanvragen kunnen worden ingediend;

5. Indien bij de verlening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de 

betreffende subsidieregeling

6. Voor 1.6.36 de subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten, Zuid-Holland 2013 geldt 

dat de subsidieaanvragen voor restauratie en herbestemmingen jaarlijks na publicatie in 

het provinciaal blad worden ingediend in het voorafgaande subsidiejaar vanaf 1 december  

tot 1 maart in het subsidiejaar. Voorgesteld wordt een subsidieplafond van € 1.594.000.

7. De 1.6.42 Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland is op basis van het 

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 verhoogd met (jaarlijks) € 2 mln tot een subsidieplafond 

van € 3.514.381 (inclusief een Rijksbijdrage van € 1.514.381).

8. Voor 1.6.46 de subsidieregeling Molens wordt een subsidieplafond voorgesteld van

€ 4.800.000. en deze is als volgt verdeeld  € 100.000 voor § 2, € 4.450.000 voor § 3 en
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€ 250.000 voor § 4. Zie voor verdere details de toelichting onder tabel 3.

9. Voor de 1.6.47 subsidieregeling Planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties Zuid-

Holland is het "Vraaggericht Bedrijventerreinenbeleid' vastgesteld. Hierin staat dat het 

wenselijk is dat de ondernemers op bedrijventerreinen gestimuleerd worden om zich 

gezamenlijk te organiseren en plannen te ontwikkelen voor maatregelen die gericht zijn op 

het verhogen en in stand houden van de kwaliteit en duurzaamheid van het 

bedrijventerrein. De subsidieregeling helpt bij deze ontwikkeling. Een subsidieplafond van 

€ 500.000 wordt voorgesteld.

10. Met 1.6.62 de subsidieregeling regionale netwerk topsectoren wil de provincie binnen 

deze pijlers het organiserend vermogen van de topsectoren en hun cross-overs 

versterken. De provincie zet middelen in voor de ontwikkeling van regionale netwerken 

waarin de triple helix partijen zijn vertegenwoordigd. Door krachten te bundelen versterkt 

het organiserend vermogen van de sector. Het vormen van een netwerk per sector met 

een agenda voorkomt dat verschillende netwerken binnen dezelfde sector met

verschillende agenda’s ontstaan. Voorgesteld wordt een subsidieplafond van € 500.000

11. Voor 1.6.73 subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland wordt een 

subsidieplafond voorgesteld van € 150.000. De provincie verzorgt een betere presentatie 

en toegankelijkheid van de in provinciaal beheer toevertrouwde archeologische vondsten’ 

(Hoofdlijnenakkoord 2015 - 2019). Naast deze permanente vorm van publieksbereik willen 

wij onze partners, zoals gemeenten, universiteiten, opgravende bureaus en 

vrijwilligersorganisaties met deze subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 

stimuleren om een breed en divers publiek met archeologische activiteiten in aanraking te 

laten komen.

12. Voor 1.6.75 Subsidieregeling Groen 2016 is het subsidieplafond verdeeld over § 2.1 

ganzenrustgebieden, § 2.3 soortenbeleid en maatregelen verbetering natuurwaarden, 

§ 2.4 groenparticipatie en § 2.6 verwerving en inrichting ecologische verbindingen. De 

deelplafonds vastgesteld door Gedeputeerde Staten zijn respectievelijk € 130.000, 

€ 180.000, € 1.000.000 en € 1.500.000. Zie voor verdere details de toelichting onder 

tabel 3. Dit heeft tot gevolg dat het hoofdsubsidieplafond door Provinciale Staten 

moeten worden vastgesteld op € 2.810.000
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Tabel 3: Overzicht en toelichting van de door Gedeputeerde Staten (GS) vastgestelde 
deelsubsidieplafonds 2018 met betrekking tot project- en boekjaarsubsidies 

Subsidie-
regeling nr.

Paragraaf Titel van de regeling Doel Subsidieplafond 
2018

Aanvraag-
periode

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-
Holland 2013

2 draaipremie
3.6

100.000 1-1-2018 t/m 
28-2-2018

3 onderhoud
3.6

4.450.000 1-9-2018 t/m 
30-11-2018

4 groot onderhoud
3.6

250.000 1-8-2018 tot 
1-10-2018

1.6.75 subsidieregeling Groen Zuid-
Holland 2016

2.1 Ganzenrustgebieden
1.4 130.000

1-1-2018 t/m 
1-12-2108

2.3 Soortenbeleid leefgebied en 
maatregelen verbetering 
natuurwaarden 1.3 180.000

1-1-2018 t/m 
31-12-2018

2.4 Groenparticipatie
1.4 1.000.000

1-1-2018 tot 
31-3-2018

2.6 Verwerving en inrichting 
ecologische verbindingen 1.4 1.500.000

1-1-2018 t/m 
1-12-2018

Toelichting:

1. Voor 1.6.46 de subsidieregeling Molens zijn de volgende deelplafonds door GS 

vastgesteld:

a. Voor § 2; draaipremies  een deelplafond van € 100.000. Deze subsidie wordt 

verstrekt voor het doen draaien van een molen.

b. Voor § 3; onderhoud molens een deelplafond van € 4.450.000. In de beleidsvisie 

Cultureel erfgoed en basisvoorziening cultuur 2017-2020 is opgenomen dat het 

onderhoud van de dragers van het Hollandse landschap gewaarborgd moet zijn. 

Voor onderhoudssubsidies wordt de systematiek van het Rijk gevolgd (zesjarige 

subsidies volgens SIM 2013-2018) Verwachting op basis van de SIM-periode 2013-

2018 is dat voor de SIM periode 2019-2024 ongeveer 175 van de 228 molens een 

zesjarige subsidie ( maximaal € 24.600 per molen) aanvragen voor onderhoud. In 

2018 zit een piek in de aanvragen voor de zesjarige periode. Vandaar dat het 

plafond in 2018 hoger ligt dan in de jaren ervoor.

c. Voor § 4 groot onderhoud een deelplafond van € 250.000. Deze subsidie wordt 

verstrekt voor groot onderhoud van historische molens.

2. Voor subsidieregeling 1.6.75 Groen Zuid-Holland 2016 zijn de volgende deelplafonds 

door GS vastgesteld;

Voor § 2.1 ganzenrustgebieden een deelplafond van € 130.000. Dit betreft een 

autonome taak van de provincie. De provincie zou er ook voor kunnen kiezen dit extra 

bedrag van € 50,- per schadehectare niet beschikbaar te stellen. Of nog verder gaan en 
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de rustgebieden niet in te stellen, waardoor ook andere voordelen vervallen (de drempels 

c.q. behandelbedragen van € 250,- en € 300,- blijven dan vigeren). Het ongewenste 

effect daarvan zou zijn dat enerzijds de agrariërs gedwongen zouden worden om óf de 

ganzen steeds van hun land te verjagen, óf de schade voor hun rekening te nemen. En 

anderzijds zou dat voor de ganzen betekenen dat Zuid-Holland minder bijdraagt aan de 

geaccepteerde internationale verantwoordelijkheid in deze van Nederland.. 

Voor § 2.3 soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

een deelplafond van € 180.000.

Voor een deel gaat dit om 'actieve soortenbescherming', een nieuwe wettelijke taak voor 

de provincie. Het ligt voor de hand dat GS deze nieuwe taak voor een deel gaan 

uitvoeren via dit subsidie-instrument. Echter, bij de implementatie van de Wet

natuurbescherming is in 2016 voorrang gegeven aan het zoveel mogelijk beleidsarm

'overzetten' van de oude taken en bevoegdheden. Gesteld is dat de 'actieve 

soortbescherming' in 2017 nader zal worden uitgewerkt. Er is daarom nog geen concreet 

doel geformuleerd voor de te nemen maatregelen voor 'actieve soortbescherming'; voor 

het doen van aanvragen is dat in dit geval - op basis van artikel 2.3.1 - wel nodig. Deze

paragraaf is daarom voor het aanvraagjaar 2017 nog niet door middel van artikel 2.3.1 

opengesteld. Het onderhavige 'actieve soortenbeleid' is een wettelijke taak van de 

provincies. Hoe ver deze wettelijke taak per provincie reikt is nog niet duidelijk. En deze 

subsidieverlening is niet het enige denkbare instrument om aan dit doel bij te dragen.

Voor § 2.4 groenparticipatie een deelplafond  van € 1.000.000. Voor de komende 

periode wordt door de provincie gewerkt aan het versterken van de band van de 

inwoners en bedrijven in Zuid-Holland met de groene gebieden. Actieve 

betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het groen (groenparticipatie) zorgt voor 

een duurzaam behoud van de groene ruimte in Zuid-Holland. De provincie wil dit 

thema via de regiegroepen samen met haar partners in de regio invulling geven. 

Ondersteunend daaraan worden drie provincie brede programma's uitgevoerd: De 

Groene Motor, Groen doet Goed en Groen en gezondheid.

Voor § 2.6 verwerving en inrichting ecologische verbindingen een deelplafond van 

€ 1.500.000. De provincie Zuid-Holland wil de realisatie van ecologische verbindingen, 

die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN), zoveel mogelijk overlaten 

aan andere partijen. Hierbij wil de provincie maximaal 50 % van de kosten voor haar 

rekening nemen; de onderhavige subsidieparagraaf is daarvoor het belangrijkste 

instrument. Het betreft alleen de verbindingen die in de subsidieregeling zijn aangeduid 

met prioriteit 1 en 2. Uitgangspunt is de gedachte dat ook andere partijen belang hebben 

bij de realisatie van ecologische verbindingen. Hierbij kunnen meerdere belangen tegelijk 

in het geding zijn en een motivatie zijn, zoals'. * behoud en ontwikkeling biodiversiteit, * 

vergroten waterbergend vermogen, * vergroten mogelijkheden voor recreatie, en * 

verhogen woonkwaliteit, wervend woonmilieu. Dit draagt bij aan taak DOEL 1-4 De 

biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt.
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