GS brief aan Provinciale
Staten

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 1 1
www.zuid-holland.nl
Datum

Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk

Aan Provinciale Staten

DOS-2015-0005086
PZH-2018-661534998
Bijlagen

4

Onderwerp

Wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland
2016 (Srg) en vaststelling deelplafonds
Geachte Statenleden,
In onze vergadering van 2 oktober 2018 hebben wij besloten de Subsidieregeling groen ZuidHolland 2016 te wijzigen. Daarnaast hebben wij besloten de deelplafonds voor het jaar 2019
behorende bij de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 vast te stellen onder voorbehoud van
vaststelling van het hoofdplafond door uw Staten als onderdeel van de Begroting 2019.
Met deze brief wordt u geïnformeerd over deze wijzigingen.
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016
De paragraaf 2.4 ‘Groenparticipatie’ is op een tweetal punten gewijzigd.
De eerste wijziging betreft de toevoeging van de bepaling dat per aanvrager per locatie maar één
aanvraag voor subsidie in behandeling wordt genomen. Deze bepaling heeft tot doel om te
voorkomen dat aanvragers één project opknippen in verschillende deelprojecten om op die
manier voor alle deelprojecten het maximale subsidiebedrag van € 50.000,00 te kunnen krijgen,
in plaats van één keer € 50.000,00.
De tweede wijziging betreft de toevoeging van een bepaling waarmee expliciet wordt gemaakt
welke informatie de aanvrager bij de aanvraag voor subsidie moet aanleveren. Op basis van de
aan te leveren informatie wordt de aanvraag beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria.
Als beoordelingscriterium is toegevoegd dat het wenselijk is dat de gesubsidieerde activiteiten
zonder provinciale subsidie gecontinueerd kunnen worden. De mate waarin dat mogelijk is, is
opgenomen als een extra beoordelingscriterium.
Een andere wijziging betreft het toevoegen van paragraaf 2.1 1 ‘Kwaliteitsverbetering van
bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk’ aan de Subsidieregeling groen. Op
basis van deze paragraaf kan subsidie worden verstrekt voor:

Ons kenmerk

DOS-2015-0005086

-

herstel- en/of inrichtingsmaatregelen in of bij bepaalde bestaande groengebieden. Deze

-

gebieden staan aangegeven op een kaart die als bijlage bij de regeling gevoegd is;
herstel- en/of inrichtingsmaatregelen van het recreatieve routenetwerk. Hierbij geldt voor de
ruiter- en menpaden dat deze staan aangegeven op een kaart die als bijlage bij de regeling is

-

gevoegd, en
beheer en onderhoud van ruiter- en menpaden.

Hiermee is een instrument voorhanden om thema’s die de gebiedsgrenzen van de
landschapstafels overschrijden aan te pakken. Daarbij gaat het om duurzame
kwaliteitsverbetering in bestaande groengebieden alsmede in de recreatieve netwerken voor
paardrijden, varen, fietsen en wandelen. Conform besluitvorming door uw Staten van 1 1
november 2015 tot uittreding uit de Natuur- en Recreatieschappen en afbouw vande
Groenservice Zuid-Holland blijven de vrijkomende middelen voor het beheer van de provinciale
recreatiegebieden - de gelden van de voormalige Groenservice Zuid-Holland - beschikbaar voor
recreatie. Door deze wijziging van de Subsidieregeling groen wordt bijgedragen aan het op korte
termijn realiseren van concrete projecten.
Deelplafonds
Op basis van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (artikel 5) zijn Gedeputeerde
Staten bevoegd om een door Provinciale Staten vastgesteld subsidieplafond onder te verdelen in
deelplafonds. De deelplafonds voor het jaar 2019 voor paragraaf 2.1 1 zijn vastgesteld onder
voorbehoud van vaststelling van het hoofdplafond door uw Staten als onderdeel van de begroting
2019. De totale uitgaven, inclusief die op basis van paragraaf 2.1 1 , blijven binnen het
hoofdplafond, zoals dat aan uw Staten als onderdeel van de begroting 2019 ter vaststelling wordt
aangeboden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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