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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-615323894 (DOS-2016-

0005086)

Contact

mr. A.P.J. van der Sluis

070 - 441 61 01

apj.vander.sluis@pzh.nl

Onderwerp
Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 
2.10

Publiekssamenvatting

De provincie heeft de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 aangepast. Het is na inwerking 

treding van de wijziging mogelijk subsidie aan te vragen voor maatschappelijke initiatieven gericht 

op verduurzaming van de landbouw- en voedselketen. De provincie verstrekt hiervoor subsidie 

tussen €5.000 en €25.000. Daarnaast kunnen voor initiatieven ten aanzien van het programma 

Jong Leren Eten, subsidies tussen €10.000 en €50.000 worden aangevraagd. Tenslotte worden 

voortaan ook activiteiten met betrekking tot het beleven van de natuur binnen en buiten de stad 

gesubsidieerd voor jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 18 jaar. Voor het 

basisonderwijs ontwikkelde projecten kunnen nu een vervolg krijgen tijdens het voortgezet 

onderwijs. In alle gevallen wordt co-financiering gevraagd. De provincie draagt hiermee bij aan 

een duurzaam, groen en gezond Zuid-Holland.

Advies

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg);

2. Vast te stellen het deelplafond voor het jaar 2018 voor paragraaf 2.10 Srg onder voorbehoud 

van vaststelling van het hoofdplafond door Provinciale Staten;

3. Vast te stellen het Statenvoorstel inzake het besluit tot verhoging van het subsidieplafond 2018 

Srg, het besluit tot bekendmaking van de verhoging van het subsidieplafond 2018 Srg door 

publicatie in het provinciaal blad en waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over het 

besluit tot wijziging van de Srg en de vaststelling van het deelplafond voor het jaar 2018 voor 

paragraaf 2.10 Srg;

4. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Srg en het besluit tot vaststelling van het 

deelplafond voor het jaar 2018 voor paragraaf 2.10 Srg worden bekendgemaakt door publicatie in 

het provinciaal blad;

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Besluit tot wijziging van de Srg en het 

bijbehorende hoofd- en het deelplafond. 

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar mr. A.P.J. van der Sluis Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Delmeire, JAJ, Jeroen digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 21 november 2017
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Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Besluit tot wijziging par 2.4 en toevoeging 2.10 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 

2016

- Deelplafond_2018_paragraaf 2.10 subsidieregeling_groen_Zuid-Holland_2016

- Statenvoorstel - Wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, pargrafen 2.4 en 2.10 - DOS-

2016-0005086

- 2.10 Beleid Maatschappelijke initiatieven duurzame landbouw
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1 Toelichting voor het College

Zie hiervoor het Statenvoorstel

Financieel en fiscaal kader

- Wijziging van § 2.4 Groenparticipatie: wordt vanuit bestaand budget gefinancieerd.

- § 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven Duurzame Landbouw: openstelling 2018 ad         

€ 100.000 ten laste van programma 1, doel 1.5 Duurzame Landbouw. Vaststelling deelplafond 

paragraaf 2.10 Srg vindt plaats onder voorbehoud van verhoging van het (hoofd)subsidieplafond 

Srg door PS. 

Juridisch kader

Voor de nieuwe subsidieparagraaf 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame 

Landbouw van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, is een risicoanalyse uitgevoerd om 

Misbruik en Oneigenlijk (M&O-beleid) gebruik te voorkomen. Deze risicoanalyse is bepalend voor 

het aantal steekproefsgewijze controles, die zullen worden uitgevoerd nadat de gesubsidieerde 

activiteiten zijn verricht. Hierbij wordt uitgegaan van de drie standaardarrangementen voor 

verlening en vaststelling van subsidies, waarbij de hoogte van het subsidiebedrag het 

arrangement bepaalt, te weten: 

    

Arrangement Hoogte subsidiebedrag

1 tot € 25.000 direct vaststellen of desgevraagd 

verantwoording over de prestatie 

2 Vanaf € 25.000 tot € 

125.000

verantwoording over de 

prestaties 

3 Vanaf € 125.000 verantwoording over kosten en 

prestaties

De arrangementen onderscheiden zich van elkaar door de voorwaarden en verplichtingen die 

worden gesteld aan de uitvoering en verantwoording van de subsidie. Hoe lager het 

subsidiebedrag, hoe minder verantwoordingseisen er worden gesteld en hoe eenvoudiger de 

uitvoering is.

De nieuwe subsidieparagraaf 2.10 valt onder arrangement 1 en heeft een midden risicoprofiel. 

Om dit risicoprofiel beheersbaar en aanvaardbaar te maken, is het aantal uit te voeren 

steekproeven direct gekoppeld aan dit risicoprofiel. Nadere beheersmaatregelen zijn op dit 

moment niet mogelijk, anders dan het algemene Sanctiebeleid dat is ingevoerd en dat onderdeel 

uitmaakt van hiervoor genoemd M&O-beleid. Het risicoprofiel wordt dan ook geaccepteerd om 

uitvoering te geven aan het beleid door middel van deze subsidieparagraaf.

Naar aanleiding van de wijzigingen in subsidieparagraaf 2.4 Groenparticipatie is tevens nagegaan 

of deze er toe leidt dat het eerder bepaalde risicoprofiel nog geldig was. Dit risicoprofiel blijkt 

ongewijzigd te zijn en blijft een midden risicoprofiel.
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2 Proces

De financiële aspecten en juridische consequenties van het voorstel zijn intern afgestemd en in 

nauw overleg met FJZ tot stand gekomen.

Vervolg:

De wijziging van de Srg alsmede het besluit tot vaststelling deelplafond § 2.10 Srg worden

gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

De wijziging van § 2.4 treedt de dag na datum van uitgifte van het provinciaal blad inwerking; 

§ 2.10 treedt inwerking op het tijdstip waarop het besluit van PS tot verhoging van het 

subsidieplafond 2018 voor de Srg inwerking treedt. 

3 Communicatiestrategie

Ad I. Maatschappelijke initiatieven. Voor communicatie-uitingen zullen in samenwerking met de 

partners Duurzame Landbouw, waaronder het Open Netwerk Voedselinnovatie Zuid-Holland, de 

Voedselfamilies, de beste kanalen worden gekozen.

Ad III. Jong Leren Eten. Begin 2018 zal hierover een bericht worden opgesteld.

PZH-2017-615323894 dd. 21-11-2017


