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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-661534998 (DOS-2016-
0005086)

Onderwerp

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 inzake Groenparticipatie,

Groengebieden en Recreatienetwerk
 

Advies

1 . Vast te stellen het Besluit tot wijziging van paragraaf 2.4 ‘Groenparticipatie’ van de

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) en toevoeging van paragraaf 2.11

‘Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk’.

2. Vast te stellen de deelplafonds voor het jaar 2019 voor paragraaf 2.11 van de

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 onder voorbehoud van vaststelling van het

hoofdplafond door Provinciale Staten als onderdeel van de Begroting 2019.

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten worden

geïnformeerd over het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

en het besluit tot vaststelling van de deelplafonds onder voorbehoud van vaststelling van het

hoofdplafond door Provinciale Staten als onderdeel van de Begroting 2019.

4. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van paragraaf 2.4 Groenparticipatie van de

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 en toevoeging van paragraaf 2.11

Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk en het 

besluit tot vaststelling van de deelplafonds 2019 voor paragraaf 2.11 van de Subsidieregeling

groen Zuid-Holland 2016 worden bekendgemaakt door publicatie in het provinciaal blad.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling

groen en het bijbehorende hoofdplafond en de deelplafonds. 
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies.
 

Bijlagen

- GS brief aan Provinciale Staten - Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-

Holland 2016 (Srg) en vaststelling deelplafonds

- Besluit tot wijziging van paragraaf 2.4 Groenparticipatie van de Subsidieregeling groen Zuid-

Holland 2016 en toevoeging van paragraaf 2.11 Kwaliteitsverbetering van bestaande

groengebieden en het recreatieve routenetwerk

- Besluit tot vaststelling van de deelplafonds 2019 paragraaf 2.11 van de Subsidieregeling groen

Zuid-Holland 2016

- Beleid Groenparticipatie & Betrokkenheid groen en natuur: Eén logisch denkraam

- Beleid Kwaliteitsverbetering groengebieden en recreatieve routenetwerken: Eén logisch

denkraam

- Bijlage 6 bij artikel 2.11.2 1a Subsidieregeling groen Kaart

- Bijlage 7 bij artikel 2.11.2 1b Subsidieregeling groen Kaart ruiter- en menpaden

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 oktober 2018
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1 Toelichting voor het College

 

Met dit besluit wijzigt paragraaf 2.4, wordt paragraaf 2.11 toegevoegd en worden de deelplafonds

vastgesteld van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016. De aanleiding voor het aanpassen

van de Subsidieregeling groen is vierledig:

 

· besloten is de financiële ruimte die in 2018 vrij is gekomen vanuit middelen voor

recreatiebeheer in te zetten voor de kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden;

· PS hebben in juni 2018 het ruiterpadenplan fase 1 vastgesteld. Er ontbrak een toegesneden

subsidie-instrument voor de financiering van deze uitvoering; 

· als onderdeel van de provinciale ambities voor waterrecreatie worden

uitvoeringsmaatregelen genomen. Om de provinciale cofinanciering hiervoor te organiseren

is een subsidie-instrument nodig;

· Voor de transformatie van bestaande Lange Afstand Fietspaden naar zogenaamde

icoonroutes wordt een provinciale financiële bijdrage verleend.

 

Deze wijzigingen maken herstel- en inrichtingsmaatregelen op het gebied van wandelen, fietsen,

paardrijden en varen mogelijk die leiden tot een duurzame toename van de recreatieve waarde of

biodiversiteit. In de GS-brief aan PS wordt dit nader toegelicht.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW      :  € 3.337.500,-  

Programma                          :         1 – Groen, Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s                : Geen.

  

De financiële consequenties worden gelijktijdig verwerkt in de Begroting 2019 en PZG 2019-2033

die beiden in oktober 2018 aan Provinciale Staten ter vaststelling worden aangeboden.

 

Juridisch kader

 

De regeling is de grondslag op basis waarvan de subsidies kunnen worden verstrekt.

Voor deze nieuwe subsidieparagraaf 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
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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 paragraaf 2.11 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 valt onder

arrangement 1 ,2 of 3 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 nieuwe subsidieparagraaf van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

 

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 wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 alsmede het besluit tot vaststelling

van de deelplafonds worden gepubliceerd in het provinciaal blad. De besluiten treden in werking,

op het tijdstip dat het besluit van Provinciale Staten tot het vaststellen van hoofdplafond voor het

jaar 2019 voor paragraaf 2.11 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, als onderdeel

van de Begroting 2019, inwerking treedt.

2 Proces

 

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

nauw overleg met FJZ tot stand gekomen. 

 

3 Communicatiestrategie

 

De regeling wordt gepubliceerd in het provinciaal blad alsmede worden de stukken in het kader

van de actieve openbaarheid op de provinciale website geplaatst, waarmee direct betrokkenen

worden geïnformeerd.

 


