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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-711746834 
DOS-2016-0005086

Onderwerp

Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 bijlage 6

 
Advies

1 . Vast te stellen het besluit tot wijziging van bijlage 6 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 bijlage 6 van de Subsidieregeling groen Zuid-

Holland 2016;

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van bijlage 6 van de Subsidieregeling groen Zuid-

Holland 2016 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot besluit tot wijziging van bijlage 6

van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies.
 

Bijlagen
1 . Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 bijlage 6
2. GS brief - Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 bijlage 6 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 november 2019 N.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

In mei 2018 is met de gedeputeerde Groen een lijst van te subsidiëren projecten vastgesteld in

het kader van herstel- en inrichtingsmaatregelen in of bij bestaand groengebied. Hiervoor is

vervolgens paragraaf 2.11 Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve

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

opgesteld en op 2 oktober 2018 vastgesteld door GS. 

In de subsidieparagraaf wordt verwezen naar de kaart in bijlage 6 van de Subsidieregeling Groen

(Srg). Op de bijlage ontbreken echter de locaties van drie projecten van de in het

Portefeuillehoudersoverleg Groen vastgestelde lijst. Met deze wijziging van de Srg worden de

locaties van de projecten alsnog toegevoegd op de kaart en wordt het mogelijk om subsidie aan

de betreffende projecten te verlenen. 

 

De volgende locaties worden aan de kaart toegevoegd:

· Vleermuisbunker Wassenaar

· Deltavogels herkennen en bekijken

Daarmee kunnen de volgende projecten worden gesubsidiëerd:

· Project ‘Vleermuisbunker Wassenaar’ van Staatsbosbeheer, bedrag € 20.000

· Project ‘Deltavogels op placemats’ van Staatsbosbeheer, bedrag € 5.000

· Project ‘Ver kijken in de Delta’ van Staatsbosbeheer, bedrag € 15.000

Alleen van het project ‘Vleermuisbunker Wassenaar’ heeft Bureau Subsidies tot nu toe de

subsidieaanvraag ontvangen. De andere twee aanvragen worden nog verwacht. 

 

Aangezien alleen voor 2019 plafond beschikbaar is om de projecten uit de lijst te subsidiëren is

het van belang dat binnen het jaar 2019 de betreffende locaties op de kaart van bijlage 6 worden

toegevoegd. Alleen voor een subsidieaanvraag met een locatie die overeenkomt met een locatie

op de kaart kan subsidie worden verleend. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag  : € 0

Programma  : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. Een verplichting wordt pas aangegaan

als de subsidie daadwerkelijk beschikt wordt. De verplichting komt dan ten laste van het

vastgestelde plafond voor 2019. Deze wijziging heeft geen invloed op het plafond van 2019.

Subsidieaanvragen kunnen tot en met 31 december 2019 worden ingediend. Voor 2020 staat het

plafond op € 0,-.

 

Juridisch kader

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

wijzigingsbesluit in werking treedt, beoordeelt Bureau Subsidies binnenkomende

subsidieaanvragen op basis van de aangepaste regeling. Alleen subsidieaanvragen waarvan de

locatie op de kaart uit bijlage 6 staat kunnen worden verleend na positieve beoordeling. Met deze

wijziging wordt het mogelijk om ook voor de extra toegevoegde locaties op de kaart subsidie te

verlenen. 
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Het besluit wordt, na vaststelling, gepubliceerd in het Provinciaal Blad. De dag na de datum van

uitgifte van het Provinciaal Blad treden de besluiten in werking. Publicatie vindt binnen 5

werkdagen na vaststelling door GS plaats.

 

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 2.1 1 ‘Kwaliteitsverbetering

van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk’ aan de Srg toegevoegd. Bijlage 6

behoort tot paragraaf 2.11.

 

3 Proces

 

De wijziging van bijlage 6 is beleidsarm. Het betreft een aanpassing van de kaart zodat 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.

  

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, waarin locaties worden toegevoegd waarop subsidie kan

worden aangevraagd. Op de betreffende locaties worden subsidie aanvragen verwacht van

Staatsbosbeheer. De beleidsmedewerker die aanspreekpunt is voor de betreffende partijen van

de lijst van te subsidiëren projecten heeft met Staatsbosbeheer regelmatig contact over de stand

van zaken van de subsidieaanvraag. 

  

5 Communicatiestrategie

 

De publiekssamenvatting wordt na besluitvorming gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit wordt twee

dagen na besluitvorming gepubliceerd in het Provinciaal Blad. In het regelmatige contact met

Staatsbosbeheer wordt aangegeven dat de kaart is aangepast en daarmee het beschikken van

subsidie op de toegevoegde locaties mogelijk is. Ook wordt Bureau Subsidies op de hoogte

gebracht over het feit dat de regeling waarop zij beoordelen is aangepast.

 


