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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-694833134 (DOS-2016-

0005086)

Onderwerp

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

Zuid-Holland 2016

Advies
1. Vast te stellen 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;
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten worden 

geïnformeerd over 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;

3. Te bepalen dat 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 na publicatie in het provinciaal blad in 
werking treedt;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over 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.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
1. Besluit tot wijziging van artikelen 2.7.1 en 2.7.2 en bijlagen 4 en 5 van de Subsidieregeling 

groen Zuid-Holland 2016
2. Brief van GS aan PS waarmee PS wordt geïnformeerd over 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

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 oktober 2019 N.v.t.
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1 Toelichting voor het College

De reden dat de wijziging op dit moment wordt doorgevoerd, is dat de regeling nu kan worden 

opgeschoond aangezien nu duidelijk is voor welke grondgebruikers de subsidieregeling nog van 

toepassing is. Deze inventarisatie heeft voorafgaand aan deze wijziging plaatsgevonden. Doel 

van de wijziging is om de regeling aan te passen aan de huidige situatie en dus alleen 

beschikbaar te maken voor de grondgebruikers die nog recht hebben op subsidie via deze 

regeling. 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de brief aan de Provinciale Staten. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag : € 0

Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. Dit besluit betreft namelijk de wijziging 

van de subsidieregeling. Het totaal te verstrekken subsidiebedrag daalt door deze wijziging met 

€ 104.000 naar € 31.000 op jaarbasis. Subsidies kunnen worden verstrekt op basis van deze 

regeling. De te verlenen subsidies moeten tevens passen binnen de deelplafonds 

(subsidieplafonds). De deelplafonds voor 2020 worden bij najaarsnota vastgesteld.

Een verplichting wordt pas aangegaan als de subsidie daadwerkelijk beschikt wordt.

Juridisch kader

Het wijzigingsbesluit treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad.

De Subsidieregeling groen Zuid-Holland, zoals die luidde op de dag voorafgaande aan de dag 

van inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op subsidies die voor de datum van 

inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd. 

2 Voorafgaande besluitvorming

Op 11 oktober 2016 is de Subsidieregeling groen Zuid-Holland (Srg) vastgesteld. Samen met de 

Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen (Sgg) vormt de Srg het kader voor de subsidies voor 

het groene domein.

De Srg is sinds de inwerkingtreding enkele malen gewijzigd. Zo is bij besluit van 21 november 

2017 de paragraaf 2.10 ‘Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw’ aan 

de Srg toegevoegd en is bij besluit van 2 oktober 2018 de paragraaf 2.11 ‘Kwaliteitsverbetering 

van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk’ aan de Srg toegevoegd.

Bij de toenmalige vaststelling van deze subsidieparagraaf in 2016 is een risicoprofiel bepaald –

een risicoprofiel voor de mogelijkheden tot misbruik en oneigenlijk gebruik van de subsidies die 

onder deze paragraaf worden verstrekt. Dit risicoprofiel bepaalt tevens in welke mate er 

steekproefsgewijze controles op de verstrekte subsidies worden uitgevoerd. Het profiel is destijds 

bepaald op een middenprofiel. Dit houdt in dat 20% van alle verstrekte subsidies onder dit profiel 

in de steekproefcontrole komt.
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3 Proces

Met het wijzigingsbesluit wordt een oude regeling aangepast. De aanpassingen betreffen slechts 

wijzigingen om de regeling te actualiseren. Bij het wijzigingsbesluit zijn geen externe partijen 

betrokken. Er is geen sprake van politieke en/of bestuurlijke risico’s. Er zijn geen 

maatschappelijke gevolgen. Ook zijn geen bestuurlijke vervolgstappen nodig. Voor het 

vervolgproces, zie communicatiestrategie. 

Door de wijzigingen in de subsidieparagraaf wordt de destijds uitgevoerde risicoanalyse niet 

gewijzigd. Er is geen wijziging in de subsidieaanvragers maar een beperking van de 

subsidieaanvragers. Dit houdt in dat het risicoprofiel ongewijzigd op een middenprofiel blijft staan.

  

4 Participatie

Bij deze wijziging is geen sprake van een gekozen vorm van participatie en participatieproces. Dit

aangezien bij deze wijziging het ophalen van nieuwe belangen niet nodig is. De wijziging is een 

aanpassing van een bestaande regeling die in 2016 is opgesteld met een specifieke lijst 

grondgebruikers. Met deze wijziging worden de grondgebruikers die niet meer voor subsidie in 

aanmerking komen en de betreffende subsidiabele activiteiten uit de regeling verwijderd. 

5 Communicatiestrategie

De wijziging van paragraaf 2.7 en bijlagen 4 en 5 wordt door de behandelend ambtenaar 

gecommuniceerd naar de betreffende grondgebruikers die subsidie ontvingen.

Als de nadere besluitvorming leidt tot beëindiging van deze subsidiemogelijkheid voor de 

grondgebruikers die nog wel in de regeling zijn opgenomen, dan worden de betreffende 

grondgebruikers daarvan binnen een redelijke termijn van tevoren op de hoogte gesteld.
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