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Onderwerp

Toekomst programma Groen doet Goed 

  

Geachte mevrouw Teeling, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Uw brief over de toekomst van het programma Groen doet Goed hebben wij met belangstelling

gelezen. Deze brief heeft u namens de deelnemende partijen aan het programma Groen doet

Goed geschreven. Met gedeputeerde mw. Koning heeft u en de heer Houtzagers (Zuid-Hollands

Landschap) op 10 april gesproken over de inzet van het budget groenparticipatie. Daarna heeft u

gebruik gemaakt van het spreekrecht in de vergadering van Commissie Klimaat, Natuur en Milieu

van 15 april 2020 en de Provinciale Statenvergadering van 22 april. U heeft aangegeven, dat u

graag samen met een delegatie uit het programma Groen doet Goed over de provinciale inzet op

natuureducatie een gesprek wilt. Wij willen u via deze brief informeren en willen met deze brief de

afspraak met gedeputeerde mw. Koning op 25 mei bevestigen.

Wij vinden het positief dat zoveel organisaties aan het programma Groen doet Goed meedoen.

Het is goed om te lezen dat een generatie kennis heeft kunnen maken met natuur. 

 

Bij de start van het programma in 2013 hebben wij als provincie een financiële impuls toegezegd.

Hiervoor is in de periode 2013-2016 en 2016-2019 vanuit de collegeprogramma’s extra budget

vrijgemaakt. De impuls is uitgewerkt in een regeling voor projectsubsidies. Uit deze

subsidieregeling is op te maken dat de provincie het programma Groen doet goed niet structureel

zou ondersteunen. Zo staat in de subsidieregeling dat partijen moeten nadenken over

voortzetting van activiteiten na subsidiering en is dit als toetsingscriterium opgenomen. Uit de

aanvragen van de laatste tranche is bij het toetsen aan dit criterium naar voren gekomen dat de

aanvragende partijen de borging door samenwerking willen realiseren.

 

In de vorige collegeperiode was er € 5 miljoen voor groenparticipatie. Wij hebben voor de periode

2019-2023 opnieuw de ambities en opgaven van de provincie bepaald. Hierbij zijn voor de

‘groene’ onderwerpen (waaronder recreatie en sport) veel minder middelen vrijgemaakt dan in de

vorige twee coalitieperiodes. Bij de verdere toedeling is een budget van € 800.000, - (€ 200.000, -
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per jaar) beschikbaar gesteld voor groenparticipatie. Daarnaast kan het budget in 2020

incidenteel met € 200.000, - opgehoogd worden.

 

Dit budget is onmiskenbaar lager dan het budget in de voorgaande periodes. Daarom is de ruimte

om initiatieven en projecten voor groenparticipatie te ondersteunen beperkter. Wij willen ons

daarom richten op ondersteuning van vrijwilligers en natuureducatie, omdat dit aansluit bij ons

collegeakkoord. 

 

Wij zien mogelijkheden om een koppeling te maken met waterrecreatie. Als er een link met water

gemaakt kan worden, zijn er mogelijkheden om vanuit waterrecreatie middelen aan dit doel te

besteden. De Startnotitie Recreatie en Sport geeft aan welke richting wij de komende jaren op

willen. Deze Startnotitie is voor bespreking aan de Provinciale Staten aangeboden. Provinciale

Staten kunnen reageren op de genoemde kansen in deze startnotitie en de toedeling van de

besteedbare financiële middelen .

 

Wij willen samen met een afvaardiging vanuit het Groen doet Goed-netwerk de mogelijkheden

verkennen om de komende jaren natuureducatie voor kinderen uit versteende wijken uit te

voeren. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,      voorzitter,

                                                 
 

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


