
 

 

 

 

 

 
 

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Wijziging van paragraaf 2.6 van de Subsidieregeling

groen Zuid-Holland 2016, 'ecologische verbindingen'.

 

Geachte Statenleden,

GS brief aan Provinciale

Staten

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
 
Ons kenmerk

PZH-2019-680271085
DOS-2016-0005086
 
Bijlagen
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In het Kaderbesluit Groen 2018 hebben PS een bedrag van € 26,1 miljoen vastgesteld als

financieel kader voor het onderdeel ‘ecologische verbindingen’ in de Begroting 2019 en het

Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033. 

 

Een belangrijke manier waarop de provincie ecologische verbindingen laat realiseren, is het

verlenen van subsidie. Dat gebeurt op basis van paragraaf 2.6 van de subsidieregeling Groen

Zuid-Holland 2016. Deze paragraaf is voor het laatst in 2017 gewijzigd. Sindsdien maakt de

regeling onderscheid tussen drie prioriteiten. In 2017 is tijdelijk een derde prioriteit (‘A’)

toegevoegd voor een tweetal ecologische verbindingen waarvoor maximaal 100 % subsidie

mogelijk werd in plaats van de reguliere 50 %.

 

De voorliggende wijziging van paragraaf 2.6 betreft de volgende vier zaken:

 

1 .  De prioriteit A is thans niet meer van belang omdat voor beide desbetreffende verbindingen

inmiddels voorzien is in een subsidiebeschikking. Deze prioriteit is nu uit de regeling gehaald.

 

2.  In het Kaderbesluit Groen 2018 hebben PS besloten dat voor de reguliere ecologische

verbindingen, in prioriteit 1 en 2, het maximale subsidiepercentage zal worden verhoogd van

50 % naar 85 % respectievelijk 70 %. Dat besluit is nu geïmplementeerd.

 

3.  Het maximale subsidiebedrag van € 1 miljoen per beschikking is vervallen, waardoor het

maximale bedrag gelijk wordt aan het (resterende) subsidieplafond. 

 

4. In de definitie van het begrip ‘ecologische verbinding’ wordt nog uitsluitend verwezen naar de

Verordening ruimte 2014 (of de opvolger daarvan). 
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Verder zijn er enkele tekstuele actualisaties en verduidelijkingen doorgevoerd.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

-  Besluit tot wijziging Subsidieregeling groen paragraaf 2.6.

 

 


