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Onderwerp

Verhoging subsidieplafond en wijziging van de 

Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) gewijzigd. 

Hierdoor is een onder meer nieuwe paragraaf, paragraaf 2.10 Stimulering maatschappelijke 

initiatieven Duurzame Landbouw, aan de Srg toegevoegd.

Op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (artikel 5) stellen Provinciale 

Staten het subsidieplafond vast voor subsidieregelingen. Om subsidie te kunnen verlenen op 

grond van paragraaf 2.10 stellen Gedeputeerde Staten aan de Staten voor om het 

subsidieplafond van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 voor het jaar 2018 met 

€100.000 te verhogen tot € 4.745.000.

Voorts informeren Gedeputeerde Staten u over de wijzigingen van de Srg: 

- 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 –

door het opnemen van die mogelijkheid in paragraaf 2.4 Srg - 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.

Inhoud

Algemeen

Het Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw, PS juni 2016, is gericht op 

verduurzaming van de landbouw- en voedselketen. Het is een invulling van het Hoofdlijnen 

Akkoord van het huidige College en de Beleidsvisie Groen. Het programma wordt gerealiseerd 

met behulp van het Europese POP-3 instrumentarium waarmee Europese middelen kunnen 

worden aangewend. 

Bij het uitvoeren van het Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw blijken wenselijke 

maatschappelijke initiatieven niet altijd binnen de EU-kaders te passen. Voorstellen voor 
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stadslandbouw, educatie, voedselinitiatieven en dergelijke passen niet goed in het Europese POP-3 

kader. Daarbij komt dat de aanvraag van een klein subsidiebedrag door de POP-systematiek te veel 

tijd, energie en administratieve lasten kost, zowel voor de aanvrager als voor de provincie. Dit GS-

voorstel biedt een oplossing voor de stimulering van dit soort maatschappelijke initiatieven Duurzame 

Landbouw (zie hierna onder I). 

Daarnaast speelt het besluit  in op een actuele ontwikkeling: het landelijk programma Jong Leren 

Eten (zie hierna onder II) waarvoor de Staten een begrotingssubsidie hebben vastgesteld.

Aansluitend op dit programma bevat het voorstel een aantal wijzigingen van paragraaf 2.4 

Groenparticipatie van de Srg (zie hierna onder III a) en een aantal wijzigingen van dezelfde 

paragraaf ten aanzien het onderdeel het ‘Beleven van de natuur binnen en buiten de stad’ (zie 

hierna onder III b). 

I. Toevoegen van paragraaf 2.10 ‘Stimulering maatschappelijke initiatieven Duurzame 

Landbouw’ aan de Srg

Door een nieuwe paragraaf 2.10 aan de Srg toe te voegen wordt het mogelijk om 

maatschappelijke initiatieven gericht op verduurzaming van de landbouw- en voedselketen op 

snelle en makkelijke wijze van financiering te voorzien. Hierdoor kunnen subsidies worden 

verstrekt tussen € 5.000 en € 25.000. Hierbij wordt de eis van 50% aan cofinanciering gesteld. 

Door het vereiste van cofinanciering worden eigen initiatieven en een snelle uitvoering daarvan 

gestimuleerd. Dit is belangrijk om het maatschappelijk draagvlak en participatie te versterken en 

te verbreden. Voor de uitvoering is een stimuleringsbudget voor dergelijke initiatieven in het leven 

geroepen. Voor het jaar 2018 betreft dit een bedrag van € 100.000. 

Paragraaf 2.10 betreft een nieuwe paragraaf van de Srg. Om subsidie te kunnen verlenen wordt 

aan de Staten voorgesteld het (hoofd) subsidieplafond van de Srg voor 2018 te verhogen met 

€ 100.000 tot € 4.745.000. Dekking wordt gevonden binnen programma 1, doel 1.5 Duurzame 

Landbouw. Gedeputeerde Staten hebben onder voorbehoud van vaststelling van deze verhoging 

van het hoofd subsidieplafond, het deelsubsidieplafond voor deze paragraaf vastgesteld op 

€ 100.000.   

II. Inleiding Jong Leren Eten / begrotingssubsidie

Het programma Jong Leren Eten heeft als doel te bevorderen dat jongeren in Zuid-Holland een 

bewuste keuze maken voor gezond en duurzaam eten. Dit sluit aan op de Innovatie Agenda 

Duurzame Landbouw en versterkt deze agenda. Uitvoering van het Programma Jong Leren Eten 

gebeurt op basis van een meerjarige begrotingssubsidie over de periode 2018-2020 aan het 

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). 

Op 8 november 2017 hebben de Staten een plafond voor de begrotingssubsidie vastgesteld van 

€ 300.000 voor de uitvoering van het programma Jong Leren Eten. Het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) draagt aan de dekking van dit bedrag € 150.000 bij, de overige 

€ 150.000 komt ten laste van de groenreserve.

Voorts dragen uitvoeringspartners ook financieel bij aan de realisatie van de projecten binnen het 

programma. De uitvoering gebeurt op basis van het werkprogramma en een jaarlijks 

activiteitenplan. Over de inhoudelijke en financiële realisatie wordt jaarlijks gerapporteerd.
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III. Wijziging paragraaf 2.4 Groenparticipatie Srg 

onderdelen Jong Leren Eten en het Beleven van de natuur

a. Daarnaast is het gewenst ook andere initiatieven ten aanzien van het programma Jong Leren 

Eten dan die onder II genoemd, te kunnen honoreren. Hiertoe dient de Srg te worden gewijzigd. 

Ter ondersteuning van activiteiten die aansluiten op, of voortkomen uit de doelen van het 

programma Jong Leren Eten - paragraaf 2.4 Groenparticipatie is de Subsidieregeling Groen 2016 

(Srg) te gewijzigd. Hierdoor kan subsidie worden verstrekt tussen  € 10.000 en € 50.000. Ook hier 

wordt de eis van 50% aan cofinanciering gesteld. De ondersteuning van bedoelde activiteiten valt

onder het subsidieplafond van paragraaf 2.4.

b. Waar het onderdeel van paragraaf 2.4 Srg, ‘het beleven van de natuur binnen en buiten de 

stad’, nu slechts de doelgroep van 4 tot en met 12 jaar voor ogen heeft, is tijdens 

netwerkbijeenkomsten gebleken dat deze projecten ook voor jongeren tot en met 18 jaar relevant 

zijn. Diverse partijen willen hiermee aan de slag. Paragraaf 2.4 van de Srg is zodanig gewijzigd 

dat voor het primair onderwijs ontwikkelde projecten een vervolg krijgen tijdens het

voortgezet onderwijs. 

Daarnaast is met de wijziging de restrictie verlaten dat het moet gaan om jongeren in de steden. 

Immers ook elders kunnen jongeren niet in de omstandigheid verkeren met de natuur in 

aanraking te komen. Tenslotte is de aanvraagperiode aangepast zodat beschikkingen voor de 

zomerperiode kunnen worden verstrekt.

Financiën en dekking

- Dekking voor de uitvoering van paragraaf 2.10 Srg wordt gevonden binnen programma 1, 

doel 1.5 Duurzame Landbouw.

- Het bestaande subsidieplafond biedt voldoende ruimte om de initiatieven op grond van 

paragraaf 2.4 Srg te kunnen honoreren. 

Juridische aspecten

De regeling is op grond van artikel 3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-

Holland 2013 (Asv) door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Op grond van artikel 5, eerste lid, van 

de Asv zijn Provinciale Staten bevoegd om subsidieplafonds (hoofdplafonds) vast te stellen voor 

de door Gedeputeerde Staten vastgestelde subsidieregelingen. Op grond van het tweede lid van 

artikel 5 Asv zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om een door Provinciale Staten vastgesteld 

subsidieplafond onder te verdelen in deelplafonds.

Procedure

Vervolgprocedure: Het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het 

hoofdsubsidieplafond wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 november 2017, met het besluitnummer 

PZH-2017-615323894;

Gelet op Artikel 145, lid  van de Provinciewet;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

1. Vast te stellen het besluit het subsidieplafond voor het jaar 2018 voor de Subsidieregeling 

groen Zuid-Holland 2016 te verhogen met € 100.000 tot € 4.745.000.

2. Te bepalen dat het besluit tot verhoging van het subsidieplafond voor het jaar 2018 voor de 

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 wordt bekendgemaakt door publicatie in het 

Provinciaal Blad.

Den Haag, 20 december 2017

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,
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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

Den Haag, 21 november 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas F. Vermeulen
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