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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 m.b.t. project- en boekjaarsubsidies

Tabel 1 Begrotingssubsidies 2018 (in €)
Programma 
doel

Naam instelling Maximaal te 
subsidiëren 
bedrag in 
2017 in €

Besluit PS-
vergadering van 28 
juni 2017 om deze 
bedragen op te 
nemen in de 
begroting voor 2018 
(In €)

Nieuwe bedragen 
met verzoek om 
deze op te nemen 
in de begroting 
voor 2018 (In €)

Maximaal te 
subsidiëren in 
2018 (In €) en op 
te nemen in de 
begroting voor 
2018

1.1. Gemeente Westland 409.606 147.000 147.000

1.1. Gemeente Den Haag 144.000 140.000 140.000

1.1. Waterschap Rivierenland 
t.b.v. klimaatdijk Streefkerk

150.000 150.000 150.000

1.3. Gemeente Pijnacker-
Nootdorp t.b.v. de
Dobbeplas en Groene 
Keijzer

270.888 270.888 270.888

1.3. Parkschap De Biesbosch 0 400.670 400.670

1.3. Natuur- en recreatieschap
IJsselmonde

0 407.400 407.400

1.3. Natuur-recreatieschap 
Midden Delfland

0 148.700 148.700

1.3. Natuur- en recreatieschap 
Groenalliantie Midden-
Holland

0 1.827.426 1.827.426

1.3. Natuur- en recreatieschap 
Voorne-Putten- Rozenburg

0 974.700 974.700

1.3. Natuur- en recreatieschap 
Zuidwestelijke Delta

0 324.312 324.312

1.4. Consulentschap IVN-Zuid 
Holland

330.110 0

1.4 Voet en fietsveren gemeente 
Kaag en Braassem, 
gemeente Krimpenerwaard 
en gemeente Ridderkerk

69.000 69.000 69.000

1.4. Recreatieschap Midden-
Delfland  routestructuurplan 
onderdeel IODS-afspraken

1.000.000 0

1.4 Agrarische Natuurvereniging 
Vockestaert 
Weidevogelbeheer

361.440 90.360 90.360

1.5 Gemeente Midden-Delfland 
duurzaam boer blijven

0 300.000 300.000

1.5. Faunabeheereenheid Zuid 
Holland

370.000 405.000 405.000

1.5. Hoeve Biesland 139.422 139.422 139.422

1.5. Agrarische Natuurvereniging 
Vockestaert zwaar beheer

16.083 0
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1.5. Gemeente Westland 
duurzaam tuinbouwcluster

3.800.000 0

1.5. Gemeenschappelijke 
regeling Nieuw Reijerwaard

9.000.000 0

1.5. Stichting voedselfamilies 
Zuid-Holland

0 200.000 200.000

2.1 Havenbedrijf Rotterdam 700.000 0

2.2. Fietsersbond 43.000 43.000 43.000

2.2. Connexxion Water 28.037 0

2.2 Rijksweg A15 tussen 
Papendrecht en Sliedrecht

0 5.350.000 5.350.000

2.2 Aansluiting A16 en de N3 0 16.847.000 16.847.000

3.1. Innovation Quarter 1.700.000 1.772.250 1.772.250

3.1. Stichting Biobased Delta 391.000 242.000 242.000

3.1. Stichting Green Village 300.000 0

3.1. Stichting Awareness 175.088 0

3.1 Stichting Kenniscentrum 
Plantenstoffen

200.000 200.000 200.000

3.6. Erfgoedhuis Zuid-Holland 1.675.273 1.675.273 1.675.273

3.6. Stichting  Jeugdtheaterhuis 
Zuid-Holland

203.700 203.700 203.700

3.6. Kunstgebouw 1.222.200 1.222.200 1.222.200

3.6. Zuid-Hollandse Popunie 127.313 127.313 127.313

3.6. Stichting Educatie Orkest 
Projecten (SEOP)

30.555 30.555 30.555

3.6 Stichting Restauratie 
Opleidingsprojecten Zuid-
West

20.000 20.000 20.000

3.6 Stichting molenviergang 
Aarlanderveen

22.058 22.058 22.058

3.6. Bevrijdingsfestival 23.648 23.648 23.648

3.6 Themafonds digitalisering 
Erfgoedcollecties Zuid-
Holland

0 200.000 200.000

3.7 Gemeente Rotterdam inzake 
bodemsanering Kralingse 
Plas

0 500.000 500.000

4.2. Stichting Tympaan Instituut 837.520 0 0

4.2. Stichting Zorgbelang Zuid-
Holland

1.193.597 0 0

4.2. Stichting JSO 2.934.154 0 0

4.2. Probiblio 5.042.640 5.042.640 5.042.640

Totaal (€) 32.930.332 11.351.059 28.165.456 39.516.515
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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 voor het waterschap Rivierenland t.b.v. de realisatie van de klimaatdijk 

Streefkerk wordt vanwege een latere realisatie van 2017 naar 2018 doorgeschoven. Er wordt nu 

voorgesteld om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 150.000.

7. De begrotingssubsidie aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor het in standhouden en verbeteren van 

de kwaliteit van het recreatiegebied Dobbeplas en Groene Keijzer is overeengekomen en vastgelegd in 

de financieringsovereenkomst Dobbeplas 2016. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie op 

te nemen voor een bedrag van € 270.888.

8. De begrotingssubsidie aan het Parkschap De Biesbosch voor het in standhouden en verbeteren van de 

kwaliteit van het recreatiegebied van Parkschap De Biesbosch is overeengekomen en vastgelegd in de 

financieringsovereenkomst Parkschap De Biesbosch 2016. Er wordt nu voorgesteld om een 

begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 400.670. 

9. De begrotingssubsidie aan het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde voor het in standhouden en 

verbeteren van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde is 

overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst IJsselmonde 2016. Er wordt nu 

voorgesteld om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 407.400.

10. De begrotingssubsidie aan het Natuur- en recreatieschap Midden-Delfland voor het in standhouden en 

verbeteren van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Natuur- en recreatieschap Midden-Delfland. 

is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Midden-Delfland 2016. Er wordt nu 

voorgesteld om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 148.700.

11. De begrotingssubsidie aan het Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland voor het in 

standhouden en verbeteren van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Natuur- en recreatieschap 

Groenalliantie Midden-Holland is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst 

Groenalliantie Midden-Holland 2016. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie op te nemen 

voor een bedrag van € 1.827.426.

12. De begrotingssubsidie aan het Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg voor het in 

standhouden en verbeteren van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Natuur- en recreatieschap 

Voorne-Putten-Rozenburg is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Voorne-

Putten-Rozenburg 2016. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie op te nemen voor een

bedrag van € 974.700.

13. De begrotingssubsidie aan het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta voor het in standhouden 

en verbeteren van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke 

Delta is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Zuidwestelijke Delta 2016. Er 

wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 324.312.

14. De begrotingssubsidie aan de gemeente Kaag en Braassem, de gemeente Krimpenerwaard en de 

gemeente Ridderkerk wordt verstrekt voor het ondersteunen van de exploitatie van voet- en fietsveren, 

die een belangrijke recreatieve functie vervullen en een onderdeel zijn van de regionale routestructuren. 

Voorheen werd de subsidie verstrekt via § 3.1 van de uitvoeringsregeling groen (URG) Zuid-Holland. 

Deze paragraaf is niet opgenomen in de subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 omdat deze 

subsidieregeling is bedoeld voor projectsubsidies. De begrotingssubsidie betreft een totaalbedrag van 

€ 69.000 en is als volgt verdeeld:
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a. Gemeente Kaag en Braassem (Paddegat fiets/voetveer) voor een bedrag van € 20.000

b. Gemeente Kaag en Braassem (zomerveer) voor en bedrag van € 9.000

c. Gemeente Krimpenerwaard (fiets/voetveer) voor een bedrag van € 20.000

d. Gemeente Ridderkerk (fiets/voetveer) voor een bedrag van €20.000

Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 69.000.

15. De begrotingssubsidie aan de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert ten behoeve van het project 

Weidevogelpact (uitvoeringsovereenkomst Weidevogelbeheer) dat bijdraagt aan het provinciale doel: 

het behouden en ontwikkelen van een goed weidevogelbroed en leefklimaat. Er wordt nu voorgesteld 

om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 90.360. 

16. De begrotingssubsidie aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland wordt vanwege kostenstijging te 

verhoogd met € 35.000 tot € 405.000. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie op te nemen 

voor een bedrag van € 405.000.

17. De begrotingssubsidie aan de instelling van de Stichting Voedselfamilies Zuid-Holland ten behoeve van 

het faciliteren en ondersteunen van het open Innovatienetwerk “Duurzame Landbouw” tot een 

zelfstandig functioneren als netwerkorganisatie. Het innovatienetwerk bestaat uit Platform Duurzame 

Landbouw, Kennis- en ontwikkelprogramma en Proeftuinen door innovatieve ondernemers. Het doel 

van het netwerk is om elkaar te voeden met kennis en inspiratie en de praktijkervaringen van de 

proeftuinen. Het innovatienetwerk heeft zicht ontwikkeld tot de Voedselfamilies  Zuid-Holland met een 

programmaraad en Stichting Voedselfamilies Zuid-Holland in oprichting. Er wordt nu voorgesteld om 

een begrotingssubsidie op te nemen van € 200.000.

18. De begrotingssubsidie aan Rijkswaterstaat ten behoeve van de rijksweg A15 tussen Papendrecht en 

Sliedrecht. Op 18 november 2016 hebben de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu en de Drechtsteden bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en 

Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. Dit verbetert de bereikbaarheid en de 

verkeersveiligheid van Zuid-Holland en in het bijzonder de Drechtsteden en de haven van Rotterdam Er 

wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 5.350.000.

19. De begrotingssubsidie aan Rijkswaterstaat ten behoeve van de aanpassing van de aansluiting van de 

Rijksweg A16 en de provinciale weg N3. Op 10 oktober 2013 heeft PS besloten voor een bijdrage en na

vertraging in de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan is het bestemmingsplan inmiddels 

aangepast en kunnen de werkzaamheden in 2018 aanvangen. Er wordt nu voorgesteld om een 

begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 16.847.000. 

20. De begrotingssubsidie aan het Prins Bernhard Cultuurfonds ten behoeve van het themafonds 

digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland. De provincie wil het erfgoed voor de toekomst behouden

benutten, beschermen en leefbaar maken. Een vorm daarvan is het digitaliseren van het cultureel 

erfgoed. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van 

€ 200.000.

21. De begrotingssubsidie aan de gemeente Rotterdam (er is tevens een bijdrage van het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) inzake de bodemsanering van de 

Kralingse Plas. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van

€ 500.000.
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Tabel 2 subsidieplafonds 2018 voor boekjaar- en projectsubsidies (in €)
Doel Subsidie 

regeling 
nummer

Titel van regeling Door PS in 
2016 of 
2017 
vastgesteld 
subsidie
plafond
m.b.t. 2017
(in €)

Reeds in 2017 
door PS 
vastgesteld 
om op te 
nemen in de 
begroting voor
2018

Nieuwe 
bedragen met 
verzoek om 
deze op te 
nemen in de 
begroting voor
2018 (In €)

Maximaal te 
subsidiëren in
2018 (in €) en
op te nemen in 
de begroting 
voor 2018

Aanvraag-
periode 2018

1.2, 
1.4 en 
1.5

1.6.69 Uitvoeringsregeling 
Platteland Ontwikkeling 
Programma 2014-2020 
(POP3)  Zuid-Holland

26.114.599 15.720.000 15.720.000 Verdeling wordt 
in de loop van 
2018 bekend 
gemaakt

1.4.. 1.6.21 Subsidieregeling  
Kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap (SKNL)

13.000.000 13.000.000 13.000.000 Afhankelijk van 
de 
openstellingsbe
sluiten

1.4. 1.6.68 Subsidieregeling Natuur en 
Landschapsbeheer Zuid-
Holland 2016

21.275.000 18.410.000 18.410.000 Afhankelijk van 
de 
openstellingsbe
sluiten

1.3, 
1.4 en 
1.5

1.6.76 Subsidieregeling Groen 
Zuid-Holland 2016

6.165.000 2.810.000 + 2.485.000
wordt 
5.295.000

5.295.000 Zie tabel 3

1.6 1.6.73 Subsidieregeling Opruiming 
drugsafval Zuid-Holland 
2016

33.372

1.6 1.6.79 Subsidieregeling Asbest 
eraf? zon er op! Zuid-
Holland 2017

0 850.000 850.000 Meerjaren 
subsidie 
plafond 2017-
2023

2.2 1.6.74 Subsidieregeling Mobiliteit 
Zuid-Holland 2017

21.594.000 14.707.000 14.707.000 1-10-2017 tot 
1-10-2018

3.2 1.6.78 Subsidieregeling Lokale  
initiatieven energietransitie 
2017

0 2.000.000 2.000.000 Meerjaren 
subsidie 2017-
2019

3.4 1.6.47 Subsidieregeling 
planvorming 
bedrijventerreinen Zuid-
Holland 2017

600.000 500.000 500.000 1-5-2018 tot 
31-12-2018

3.4 1.6.62 Subsidieregeling regionale 
netwerken  topsectoren 
Zuid-Holland

1.250.000 1.000.000 1.000.000 1-1-2018 tot 
31-12-2018

3.4 1.6.65 Subsidieregeling MKB 
innovatiestimulering 
topsectoren Zuid-Holland

9.984.000 Subsidie
plafond wordt 
bekend in de 
loop van 2018

3.6. 1.6.36 Subsidieregeling restauratie 
rijksmonumenten Zuid-
Holland 2013

4.494.000 1.594.000 + 250.000
wordt 
1.844.000

1.844.000 Zie tabel 3

3.6. 1.6.42 Subsidieregeling 
Erfgoedlijnen Zuid-Holland

5.426.828 3.514.000 + 200.000
wordt 
3.714.381

3.714.381 3 mnd na 
publicatie 
maatregelen 
pakket

3.6 1.6.46 Subsidieregeling molens 
Zuid-Holland 2013

550.000 4.800.000 4.800.000

3.6 1.6.73 Subsidieregeling 
publieksbereik Archeologie 

370.000 150.000 150.000 1-1-2018 t/m 
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Zuid-Holland 2016 15-03-2018

3.6 1.6.80 Subsidieregeling 
stageplaatsen MBO en HBO 
Zuid-Holland

250.000

4.1 1.6.77 Subsidieregeling bevorderen 
intergemeentelijke 
samenwerking Zuid-Holland 
2017

200.000 Wordt in de 
loop van 2018 
bekend 
gemaakt

Totaal (€) 111.306.799 63.335.000 18.655.000 81.990.381

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 1.6.69 Uitvoeringsregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) Zuid Holland 

betreft de stimulering van innovatieve en milieuvriendelijke landbouw, die tegelijkertijd concurrerend is. De 

uitvoeringsregeling kent de volgende onderdelen kennisoverdracht, fysieke investeringen innovatie en 

modernisering van agrarische ondernemingen, fysieke duurzame investeringen van jonge landbouwers, 

investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap, investeringen voor water, samenwerking voor 

innovaties en LEADER.  Voorgesteld wordt een subsidieplafond van €15.720.000. In de loop van 2018 

wordt per onderdeel het openstellingsbesluit in combinatie met het bijbehorende deelsubsidieplafond 

vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Dit heeft tot gevolg dat het subsidieplafond door Provinciale 

Staten moeten worden vastgesteld op € 15.720.000.

7. Voor 1.6.76 subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 is het subsidieplafond verdeeld over § 2.2

Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw , § 2.6 Verwerving en inrichting 

ecologische verbindingen, § 2.7 Artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998, § 2.8 Innovatieve Pilots Groene 

Cirkels, § 2.9. Boerenlandpaden en § 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven Duurzame 

Landbouw. De deelplafonds vastgesteld door Gedeputeerde Staten zijn respectievelijk € 500.000, € 

2.500.000, € 135.00, € 200.000, € 100.000 en € 550.000. Voorgesteld wordt het subsidieplafond te 

verhogen van € 2.810.000 tot € 5.295.000. Dit heeft tot gevolg dat het subsidieplafond door Provinciale 

Staten moeten worden vastgesteld op € 5.295.000. Zie voor verdere details de toelichting onder tabel 3. 

8. Voor 1.6.36 subsidieregeling Restauratie 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.. In 

2017 was het totale subsidieplafond hoger omdat PS in 2017 incidenteel € 2 miljoen extra hebben ingezet 

voor de restauratie van rijksmonumenten (amendement A-253). Bovendien is in 2017 (vanuit de 

intensivering op cultureel erfgoed) extra budget  van € 650.000 beschikbaar gesteld voor herbestemming 

van rijksmonumenten. Het subsidieplafond is verdeeld over § 2 Restauratie Rijksmonumenten en § 3 

Herbestemming Rijksmonumenten. Het deelplafond vastgesteld door Gedeputeerde Staten voor § 3 is nu
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€ 400.000. Voorgesteld wordt het subsidieplafond te verhogen met € 250.000 tot € 1.844.000. Dit heeft tot 

gevolg dat het subsidieplafond door Provinciale Staten moet worden vastgesteld op 

€ 1.844.000. Zie voor verdere details de toelichting onder tabel 3.

9. Voor subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland geldt dat vanuit de intensivering op cultureel erfgoed in 

2018 het subsidieplafond met € 200.000 wordt verhoogd ten behoeve van de Erfgoedlijn Limes. Dit heeft 

tot gevolg dat het subsidieplafond door Provinciale Staten moet worden vastgesteld op 

€ 3.714.391.

Tabel 3: Overzicht en toelichting van de door Gedeputeerde Staten (GS) vastgestelde 

deelsubsidieplafonds met betrekking tot project- en boekjaarsubsidies 2018

Subsidie-
regeling  nr.

Paragraaf Titel van de regeling Doel Subsidie
plafond 
2018

Aanvraag-periode

1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 
2016

§ 2.2 Agrarische structuurversterking voor de 
grondgebonden landbouw

1.5 500.000 1-1-2018 t/m 31-12-2018

§ 2.6 Verwerving en inrichting ecologische 
verbindingen

1.4 2.500.000 1-1-2018 t/m 1-12-2018

§ 2.7 Artikel 10 Natuurbeschermingswet 
1998

1.4 135.000 1-1-2018 tot 31-12-2018

§ 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels 1.5 200.000 1-1-2018 t/m 31-12-2018

§ 2.9 Boerenlandpaden 1.3 100.000 1-1-2018 t/m 31-12-2018

§ 2.10 Stimulering maatschappelijke 
initiatieven Duurzame Landbouw

1.5 550.000 2018-2020

1.6.636 Subsidieregeling Restauratie 
Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

§ 3 Herbestemming rijksmonumenten 3.6 400.000 1-12-2017 tot 1-3-2018

Toelichting:

1. Voor 1.6.76 subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 worden de volgende deelsubsidieplafonds 

door GS voorgesteld;

a. § 2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw  wordt een 

deelsubsidieplafond van € 500.000 voorgesteld. Het betreft hier invulling van de 

beleidsprioriteit versterken/ waardevoller maken agrarische ondernemerschap en –

landschappen in de beleidsvisie Groen.

b. § 2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen wordt een verhoging van het 

deelsubsidieplafond met € 1.000.000 voorgesteld. Het betreft hier verbindingen die in de 

subsidieregeling met prioriteit 1 en 2 zijn aangeduid. Uitgangspunt is de gedachte dat ook 

andere partijen belang hebben bij de realisatie van ecologische verbindingen. Er worden voor 

2018 aanvragen verwacht  voor ongeveer € 2.500.000. Het bestaande subsidieplafond van

€ 1.500.000 is dan ontoereikend daarom wordt een verhoging met € 1.000.000 voorgesteld. 

c. § 2.7 artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998 geeft uitvoering aan de wettelijke taken, die 

beschreven staan in de Natuurbeschermingswet 1998. Voor het uitvoeren van 
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projectactiviteiten in het kader van beheer, onderhoud en inrichting van de voormalige 

beschermende en staatsnatuurmonumenten wordt een deelsubsidieplafond van € 135.000 

voorgesteld.

d. § 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels betreft onderzoeksprojecten gericht op innovatie en 

gerelateerd aan functionele biodiversiteit met natuur als partner komen in aanmerking voor 

subsidieverlening. Een deelsubsidieplafond van € 200.000 wordt voorgesteld.

e. § 2.9 Boerenlandpaden betreft het stimuleren van wandelpaden over boerenland en een 

deelsubsidieplafond van € 100.000 wordt voorgesteld.

f. § 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven Duurzame Landbouw betreft het 

stimuleren van maatschappelijke initiatieven vanuit Zuid-Holland, die een bijdrage leveren aan 

de doelen van de provincie m.b.t. duurzame landbouw en voedsel.  Een deelplafond van

€ 550.000 wordt voorgesteld.

2. Voor 1.6.36 subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 worden de 

volgende deelsubsidieplafond door GS voorgesteld;

a. § 3 Herbestemming Rijksmonumenten en betreft middelen die worden ingezet voor 

duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen t.b.v. herbestemming van rijksmonument. 

Voorgesteld word een deelsubsidieplafond te verhogen met € 250.000 tot € 400.000.

In 2017 was het totale subsidieplafond hoger omdat PS in 2017 incidenteel € 2 miljoen extra hebben 

ingezet voor de restauratie van rijksmonumenten (amendement A-253). Bovendien is in 2017 (vanuit de 

intensivering op cultureel erfgoed) extra budget van € 650.000 beschikbaar gesteld voor herbestemming 

van rijksmonumenten.
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