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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-707271921 DOS-2019-
0006666

Onderwerp

Toestemming aanpassing statuten Zuid-Hollands Landschap
 
Advies

1 . Vast te stellen de wijziging van de statuten van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de wijziging van de statuten van de

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

3. Vast te stellen de GS-brief aan Stichting Zuid-Hollands Landschap over de wijziging van

de statuten.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de statuten van de Stichting

Het Zuid-Hollands Landschap.
 
Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1 . Aanbiedingbrief van Zuid-Hollands Landschap -  S000127145 87211

2. Statutenwijziging - S000127145 87212

3. GS-brief aan Provinciale Staten over de wijziging van de statuten van de Stichting Het

Zuid-Hollands Landschap

4. GS-brief aan Stichting Zuid-Hollands Landschap over de wijziging van de statuten

 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 1 oktober 2019 2 oktober 2019
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1 Toelichting voor het College

 

zie GS-brief

 

Voor LNV zijn de artikelen m.b.t. de gesubsidieerde gronden belangrijk, omdat hiermee een

sterkere waarborg gerealiseerd wordt, die aansluit bij de toezeggingen aan de EU inzake dossier

gelijkberechtiging. In dit dossier ziet LNV ook een rol voor de provincie, omdat het beleid

gedecentraliseerd is en ziet deze statutenverandering als voorbeeld voor andere provincies.

Omdat voor alle genoemde situaties van vervreemding van gesubsidieeerde grond toestemming

van GS is vereist, kan de provincie toezien op het naleven van de principes van

gelijkberechtiging. 

 

Financieel en fiscaal kader

Met dit besluit worden geen subsidies en/of opdracht versterkt. Wel heeft het besluit indirect

betrekking op de subsidies voor natuurgronden. Deze vallen onder programma 1 .

 

Juridisch kader

De nieuwe statuten sluiten aan bij het vastgestelde Handelingskader vervreemding

gesubsidieerde grond. Hierdoor blijft de rechtspositie van de Provincie Zuid-Holland hetzelfde.
 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In een bestuurlijk overleg tussen ZHL en voormalige gedeputeerde dhr. Weber is deze wijziging

besproken. 

 

De artikelen met betrekking tot liquidatie grond in de nieuwe statuten sluiten aan op het

Handelingskader vervreemding gesubsidieerde grond. (vastgesteld door GS op 11 december

2018)

 

3 Proces

 
Om de statuten te kunnen veranderen moeten ZHL, LNV en de Provincie overeenstemming

hebben over de tekst. Bij geen overeenstemming blijft de bestaande tekst behouden.
 

4 Participatie

 

Het wijzigingen van de statuten is geïnitieerd door het ZHL. Door de bepaling in de huidige

statuten heeft ZHL de toestemming/medewerking van LNV en Provincie nodig om wijzigingen

door te voeren. Er zijn een aantal overleggen tussen ZHL, LNV en Provincie geweest om tot een

gezamenlijke tekst te komen.

 

5 Communicatiestrategie

 n.v.t.


