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Met deze brief wordt u geïnformeerd over de vaststelling van de projectsubsidie voor het project

‘Grondplan Noordrand’ van de gemeente Goeree Overflakkee. Dit besluit hebben wij in onze

vergadering van 16 juli 2019 genomen.

 

Aan de Noordrand van Goeree-Overflakkee is een grootschalig project uitgevoerd: “Integrale

Gebiedsontwikkeling Noordrand GO Goeree-Overflakkee”. Dit project is een gezamenlijk project

van de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Wereld

Natuur Fonds. De gebiedsontwikkeling Noordrand GO vindt plaats op de zuidoever van het

Haringvliet, ten oosten van de Haringvlietsluizen tot Middelharnis. De gebiedspartners hebben

gezamenlijk de ambitie om de Noordrand van Goeree-Overflakkee duurzaam en integraal te

ontwikkelen onder het motto: natuur en economie versterken elkaar in de Noordrand GO.

Onderdeel van dit project is agrarische structuurversterking. 

 

Het project Noordrand Goeree-Overflakkee sluit goed aan bij de provinciale doelen, omdat met

de ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee een bijdrage wordt geleverd aan het

behoud van biodiversiteit, de toename van recreatie in het groen en het behoud van waardevolle

agrarische landschappen en agrarische structuurversterking. 

 

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft op 14 november 2016 een subsidie verleend gekregen van

maximaal € 287.953,00 voor agrarische structuurversterking. Deze subsidie is verleend onder

toepassing van paragraaf 3.2 van Uitvoeringsregeling Groen (Urg), die zich beperkt tot het

instrument kavelruil. Tijdens uitvoering is gebleken dat de gemeente Goeree-Overflakkee

weliswaar agrarische structuurversterking heeft gerealiseerd, maar niet louter door middel van

kavelruil. Kavelruil bleek in sommige deelgebieden niet goed mogelijk door specifieke

gebiedskenmerken en door het ontbreken van noodzaak of relevantie voor agrariërs om deel te

nemen aan een ruil. Agrarische structuurversterking is in die gebieden bereikt door ABC-
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grondtransacties tussen provincie, gemeente en agrariërs in het gebied. De hieraan verbonden

kosten zijn niet subsidiabel onder de Urg. 

 

De verleende subsidie is vastgesteld (op € 172.539,00) op basis van de gemaakte kosten die wel

subsiabel zijn op basis van de subsidieregeling en de subsidieverlening.

 

De ABC-grondtransacties hebben bijgedragen aan de gebiedsontwikkeling, waarbij ook de

provincie samenwerkingspartner is. De diensten zijn mede geleverd voor de provinciale gronden

(voormalig BBL-gronden – overheidsgronden die beheerd werden door Bureau Beheer

Landbouwgronden). Daarnaast is met de grondtransacties bijgedragen aan agrarische

structuurversterking. Bij de ABC-overeenkomsten zijn voormalig BBL-gronden van de provincie

betrokken. Om die reden is met terugwerkende kracht een opdracht aan Gemeente Goeree-

Overflakkee verstrekt voor een opdracht voor het bedrag van € 46.430,00.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

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

  

 

 


