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Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

Om een tweetal ecologische verbindingen met voorrang te kunnen realiseren hebben 

gedeputeerde staten de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) gewijzigd. Het betreft de 

ecologische verbinding in het gebied tussen de Horsten en de duinen, via de Papenwegse polder 

en vliegveld Valkenburg, en de ecologische verbinding in het zuiden van Midden-Delfland.

In de huidige Subsidieregeling groen 2016 wordt voor het verstrekken van subsidie ten behoeve 

van ecologische verbindingen onderscheid gemaakt tussen 2 prioriteiten. Om in aanmerking te 

komen voor subsidie geldt een maximum van € 1.000.000 en een cofinanciering van 50 %.

Voor de genoemde ecologische verbindingen hebben respectievelijk de Landschaptafel Duin, 

Horst en Weide en Staatsbosbeheer, aangegeven geen 50% cofinanciering te kunnen bijdragen. 

Staatsbosbeheer is per 2018 beheerder van de ecologische verbinding in het zuiden van Midden-

Delfland en geeft bovendien aan dat voor de realisering van de ecologische verbinding 

€1.500.000 vereist is.

Desondanks is het van groot belang voor de provincie dat de verbindingen tot stand komen. De 

twee ecologische verbindingen maken namelijk beide deel uit van een groter project waarin door 

andere partijen - zoals het Rijk - reeds grote bedragen zijn geïnvesteerd in de vorm van  

ontsnipperingsmaatregelen in de A4 (IODS) c.q. de A44 (aantakking Rijnlandroute). Dit  in de 

verwachting dat beide aansluitende ecologische verbindingen ook daadwerkelijk zullen worden 

gerealiseerd.

Om deze ecologische verbindingen alsnog te kunnen realiseren en anticiperend op toekomstige 

situaties, wordt in deze wijziging van de Srg een nieuwe prioriteit, prioriteit  A, geïntroduceerd

waarvoor 100% subsidiering en een maximaal subsidiebedrag van € 1.500.000 mogelijk is. 
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Prioriteit A ziet op speciale ecologische verbindingen - zoals de twee voornoemde - waarvoor in het 

bijzonder de wens geldt tot versnelling van de realisatie en waarvan de verbinding deel uitmaakt van 

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

geïnvesteerd. Voor de toekomst kan ook gedacht worden aan situaties wanneer er sprake is van een 

laatste schakel in de voltooiing van een ecologische verbinding.  Per ecologische verbinding zijn de 

prioriteringen weergegeven op de kaart zoals opgenomen in de bijlage bij de Srg. 

Door de wijziging van de Srg kunnen de twee genoemde ecologische verbindingen alsnog worden 

gerealiseerd.

Voorts is voorzien in overgangsrecht waardoor het oude regiem van de Srg blijft gelden voor 

aanvragen die zijn gedaan 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 de verwijzing 

daarnaar dienovereenkomstig aangepast. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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