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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-716990847 DOS-2016-
0005086

Onderwerp

Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 bijlage 2

 

Advies

1 . Vast te stellen het besluit tot wijziging van bijlage 2 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 2 van de Subsidieregeling groen Zuid-

Holland 2016;

3. Te bepalen dat het besluit tot besluit tot wijziging van bijlage 2 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 besluit tot wijziging van bijlage 2

van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

 

Bijlagen

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

2. Huidige Bijlage 2 behorende bij artikel 2.2.3 SRG Zuid-Holland 2016

3. Nieuwe Bijlage 2 behorende bij artikel 2.2.3 SRG Zuid-Holland 2016

4. Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 bijlage 2

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 december 2019 26 november 2019
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1 Toelichting voor het College

 

In mei 2016 is de Subsidieregeling groen (Srg) Zuid-Holland 2016 vastgesteld. Onderdeel hiervan

is paragraaf 2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw. Binnen deze

subsidieregeling wordt subsidie verstrekt voor planvorming en uitvoering van kavelruilprojecten.  

In de subsidieparagraaf wordt verwezen naar de kaart in bijlage 2 van de Srg. Op deze kaart

staat het agrarisch gebied aangegeven waar agrarische structuurversterking (kavelruil) gewenst

is. Subsidie wordt verstrekt voor kavelruil met kavels die als agrarisch gebied gemarkeerd staan. 

 

In september 2019 is een subsidieaanvraag ontvangen voor een kavelruilproject in de

Zoetermeerse Meerpolder. Bij beoordeling van deze subsidieaanvraag is gebleken dat de huidige

kaart bij de regeling niet actueel is, waardoor deze aanvraag en bepaalde toekomstige aanvragen

geweigerd zouden moeten worden. Na aanpassing komen meer gronden in aanmerking voor de

subsidie, waaronder de gronden uit de aanvraag. 

 

Naast agrarische structuurversterking worden in kavelruilprojecten ook andere doelen

nagestreefd, zoals realisering van een gedeelte van de ecologische verbindingszone of creëren

van weidevogelgebied, wat de projecten een extra meerwaarde geeft. Ook kan kavelruil uitkomst

bieden in het stikstofvraagstuk, door mogelijkheden te creëren in de gebiedsprocessen. 

 

Het advies is om de kaart behorende bij de Subsidieregeling groen, paragraaf 2.2 Agrarische

structuurversterking aan te passen zodat deze aansluit op de huidige situatie en de juiste kavels

staan gemarkeerd als agrarisch gebied. De wijziging past binnen het gevoerde beleid ten aanzien

van agrarische structuurversterking in de grondgebonden landbouw. 

Om de regeling te actualiseren moet bijlage 2 van de Srg gewijzigd worden, zodat een actuele

kaart van het agrarisch gebied is opgenomen in de regeling en kavelruil in het agrarisch gebied

gesubsidieerd kan worden. 

 

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 worden de binnengekomen subsidieaanvragen beoordeeld op

basis van de aangepaste regeling. Alleen subsidieaanvragen voor kavelruil met kavels in het

gemarkeerde agrarisch gebied kunnen worden verleend na positieve beoordeling. Met deze

wijziging wordt de kaart van het agrarisch gebied waar agrarische structuurversterking gewenst is

geactualiseerd naar de huidige situatie.
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Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de risicoanalyse in het kader van het Misbruik en

Oneigenlijk gebruik van subsidies daar de doelgroep, soort en hoogte van de subsidies allemaal

niet wijzigen. Er is daarom geen nieuwe risicoanalyse uitgevoerd.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De Srg is vastgesteld in oktober 2016 en sinds de inwerkingtreding enkele malen gewijzigd.

Paragraaf 2.2 Agrarische structuurversterking in de grondgebonden landbouw is vanaf het begin

hierin opgenomen. Deze paragraaf heeft als doel de verbetering van de verkaveling en

verbetering van de ligging en de toegankelijkheid van de kavels ten opzichte van elkaar.  

Het betreft hier invulling van de beleidsprioriteit Bouwen aan een vitale en toekomstbestendige

regionale economie: agrarische structuurversterking door faciliteren van kavelruil uit de

Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Het levert een bijdrage aan een

toekomstbestendige en duurzame landbouw. 

Daarnaast worden op deze wijze ook maatschappelijke doelen behaald: minder agrarisch verkeer

op de openbare weg, wat leidt tot een verbeterde verkeersveiligheid, minder CO2-uitstoot en

lagere onderhoudskosten van wegen. Ook kan kavelruil weidegang bevorderen doordat

huiskavels vergroot worden.

 

Bij de Subsidieregeling is in bijlage 2 een kaart gevoegd waarop het agrarisch gebied is

gemarkeerd. In dit gebied is agrarische structuurversterking wenselijk en enkel de kavels die in

het gemarkeerde gebied liggen komen voor subsidie in aanmerking.  

 

3 Proces

 

De wijziging van bijlage 2 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.  
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