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Op 29 oktober 2019 hebben Gedeputeerde Staten het besluit tot wijziging van artikelen 2.7.1 en 

2.7.2 en bijlagen 4 en 5 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 vastgesteld.

Op basis van Subsidieregeling Groen (Srg) verleent Provincie Zuid-Holland subsidie aan 

projecten die een bijdrage leveren aan de bevordering van de groenbeleving, biodiversiteit 

en agrarisch ondernemerschap. Via de Srg worden projecten gesubsidieerd die niet passen 

in de Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland 2016, waarmee via 

Landschapstafels het meerjarig gebiedsprogramma van Zuid-Holland wordt gerealiseerd.

Met deze brief wordt u over het bovengenoemde besluit per wijziging geïnformeerd.

Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

2.7.1 en 2.7.2 Subsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998, bijlage 4 en bijlage 5

Op basis van deze subsidieregeling wordt (sinds 1998) subsidie verstrekt voor het beheer van 

gebieden die in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn aangewezen als 

natuurmonument. Het betreft de volgende gebieden:

 Westerse en Oosterse Laagjes;

 Koekoekswaard;

 Landgoed Huys ten Donck;

 Boezems kinderdijk.

De subsidie wordt verleend aan de (erf)pachter of eigenaar van het betreffende gebied. De 

gebieden en (erf)pachters van de gebieden staan genoemd in bijlage 4 behorende bij de regeling.

Het gebied Koekoekswaard (subsidie € 7.300 per jaar) behoort na de herindeling niet meer tot 

grondgebied van de provincie Zuid-Holland. De beheervergoeding voor het gebied Boezems 
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Kinderdijk is inmiddels afgekocht. Een aantal pachters in de Oosterse en Westerse Laagjes is 

gestopt, het beheer van die gebieden is overgenomen door Natuurmonumenten. 

Natuurmonumenten kan voor dat beheer aanspraak maken op subsidie in het kader van een 

andere subsidieregeling, namelijk de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer (Snl).

Het is niet mogelijk om de subsidies voor alle gebieden via de Snl te laten verlopen, niet alle 

gebieden komen op basis van die regeling voor subsidie in aanmerking. Voor Landgoed Huys ten 

Donk zou de vergoeding voor het beheer op grond van de Snl zeer nadelig uitpakken voor de 

beheerder (vergoeding onder de Snl is voor deze gebieden ongeveer de helft minder). 

Met de voorgestelde wijziging wordt de regeling in overeenstemming gebracht met de gewijzigde 

eigendoms- en beheersituatie. Het totaal te verstrekken subsidiebedrag daalt door deze wijziging 

met € 104.000 naar € 31.000 op jaarbasis.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

Bijlage:

- Besluit tot wijziging van artikelen 2.7.1 en 2.7.2 en bijlagen 4 en 5 van de Subsidieregeling groen Zuid-

Holland 2016
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