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Op 19 november 2019 hebben Gedeputeerde Staten het besluit tot wijziging van bijlage 6 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, bijlage 6

Met dit besluit wordt bijlage 6 van de Srg gewijzigd. De bijlage bevat een kaart met de locaties

waarop herstel- of inrichtingsmaatregelen in of nabij een bestaand groengebied subsidiabel zijn.

De bijlage behoort tot paragraaf 2.11 Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het

recreatieve routenetwerk, lid 2a: herstel- of inrichtingsmaatregelen in of bij een bestaand

groengebied. De locaties op de kaart zijn gebaseerd op de lijst van te subsidiëren projecten die in

mei 2018 door de gedeputeerde met portefeuille groen is vastgesteld.

Aanleiding voor de wijziging van deze bijlage is dat de locaties van drie projecten ontbreken op

de destijds vastgestelde lijst. 

Doel van de wijziging is om subsidieverlening voor deze projecten mogelijk te maken. De regeling

is voor Bureau Subsidies het kader waarmee wordt beoordeeld of de beoogde herstel- of

inrichtingsmaatregelen die zijn opgenomen in subsidieaanvragen subsidiabel zijn. 

Urgentie van de wijziging komt voort uit het feit dat alleen voor 2019 plafond beschikbaar is om

de projecten uit de lijst te subsidiëren. Het is daarom van belang dat binnen het jaar 2019 de

betreffende locaties op de kaart van bijlage 6 zijn toegevoegd. 
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Consequentie van de wijziging is dat in het geval dat een subsidieaanvraag wordt ingediend voor

paragraaf 2.11, de betreffende herstel- of inrichtingsmaatregelen nu ook subsidiabel zijn voor de

locaties die zijn toegevoegd op de kaart. De wijziging heeft geen directe financiële consequenties,

aangezien de provincie Zuid-Holland pas een financiële verplichting aan gaat zodra de subsidie

na positieve beoordeling daadwerkelijk beschikt wordt. 

De wijziging van bijlage 6 is een beleidsarme wijziging. De aanpassing van de kaart zorgt ervoor

dat de regeling aansluit bij voorafgaande besluitvorming, namelijk de vastgestelde lijst van te

subsidiëren projecten. Er is dus geen sprake van politieke of bestuurlijke risico’s of

maatschappelijke gevolgen. Er zijn dan ook geen nodige bestuurlijke vervolgstappen.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen
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