
Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 10 oktober 2017, PZH-2017-611344259, DOS-2016-

0005086, tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Overwegende dat het wenselijk is ten aanzien van ecologische verbindingen een nieuwe prioriteit op te 

nemen;

Overwegende dat het wenselijk is de verwijzing naar de nota Ecologische verbindingszones in Zuid-

Holland 1998 te vervangen door de verwijzing naar de (Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de 

provincie Zuid-Holland (2017);  

Besluiten:

Artikel I

De Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 2.6.1, onderdeel a, komt te luiden:

a. ecologische verbindingen: die delen van het Natuurnetwerk Nederland die in de Verordening Ruimte 

en of de (Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland (2017) zijn aangeduid 

als Ecologische verbinding;

B.

Artikel 2.6.2, eerste lid, komt te luiden:

1. Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van ecologische verbindingen die behoren tot prioriteit 1,

prioriteit 2 of prioriteit A zoals aangegeven op de in bijlage 3 opgenomen kaart, voor

a. de verwerving van terreinen, of

b. de inrichting van terreinen.

C.

In artikel 2.6.4, onderdelen a  en b, wordt “nota ‘Ecologische verbindingszones in Zuid-Holland 1998’” 

vervangen door: (Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland (2017).

D.

Artikel 2.6.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:  

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.6.2, eerste 

lid, ten behoeve van ecologische verbindingen die behoren tot prioriteit A, ten hoogste 100% van de 

subsidiabele kosten en maximaal € 1.500.000,--.

2. In het derde lid wordt “het eerste lid” vervangen door: dit artikel.

E.

De kaart opgenomen in bijlage 3 van de regeling wordt vervangen door de kaart zoals opgenomen in de 

bijlage behorende bij dit besluit.  
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Artikel II

De Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, zoals deze luidde op de dag voorafgaande aan de dag van 

inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding

van dit besluit zijn aangevraagd.  

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin 

dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, [datum]

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland, 

drs. J.H. DE BAAS, secretaris

drs. J. SMIT, voorzitter
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Bijlage behorende bij Artikel I, onder E, van het Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland 
van 10 oktober 2017, PZH-2017-611344259, DOS-2016-0005086, tot wijziging van de 
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Bijlage behorende bij het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen 

Zuid-Holland 2016.pdf
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Toelichting bij het Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 10 oktober 2017, PZH-

2017-611344259, DOS-2016-0005086, tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

De ondehavige wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) heeft betrekking op 

paragraaf 2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen.

In de huidige Srg wordt voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van ecologische verbindingen 

onderscheid gemaakt tussen 2 prioriteiten. In deze wijziging van de Srg wordt een nieuwe prioriteit, 

prioriteit  A, geïntroduceerd waarvoor maximaal 100% subsidie en een maximaal subsidiebedrag van € 

1.500.000 mogelijk is. Prioriteit A ziet op speciale ecologische verbindingen waarvoor in het bijzonder de 

wens geldt tot versnelling van de realisatie. Maar ook wanneer bij voorbeeld de verbinding deel uitmaakt 

van een groter project waarin door andere partijen – zoals het Rijk - reeds grote bedragen zijn

geïnvesteerd, of wanneer er sprake is van een laatste schakel in de voltooiing van een ecologische 

verbinding, kan deze onder prioriteit A vallen. De verschillende prioriteringen worden per verbinding 

weergegeven op de kaart zoals opgenomen in de bijlage.

Er is voorzien in overgangsrecht waardoor het oude regiem van de Srg blijft gelden voor aanvragen die zijn 

ingediend voor de inwerkingtreden van de gewijzigde regeling. 

Tenslotte is de nota Ecologische verbindingszones in Zuid-Holland 1998 vervangen door de (Herziene) 

Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland (2017). De regeling is met verwijzing daarnaar 

dienovereenkomstig aangepast. De (Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-

Holland (2017) wordt geplaatst op de provinciale website van de provincie Zuid-Holland.
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