GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-736441860 DOS-20180005873

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

19 mei 2020

n.v.t.

Onderwerp
Toekomst programma Groen doet goed
Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Instituut voor Natuureducatie over de toekomst van
2.
3.

programma Groen doet Goed.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de brief aan Instituut voor
Natuureducatie.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan het instituut van
Natuureducatie over de toekomst van programma Groen doet Goed.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
Bijlagen
Bijlage 1 brief van Instituut voor Natuureducatie
Bijlage 2 GS-brief over toekomst programma Groen doet Goed aan Instituut voor Natuureducatie
Bijlage 3 GS-brief aan Provinciale Staten over verstuurde brief aan Instituut voor Natuureducatie
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1

Toelichting voor het College

·

Zie brief aan Instituut voor Natuureducatie.

Het programma Groen doet goed heeft een groot bereik en het wegvallen van activiteiten zal daarom
opvallen. Naast de organisaties die onderaan de brief staan zijn ook een grote groep kinderen en
ouders betrokken als deelnemers bij dit programma. Deze groep zal de nieuwe situatie vergelijken
met de afgelopen jaren en hierdoor het gevoel hebben van een bezuiniging op natuureducatie. Dit
beeld ontstaat door het wegvallen van de impulsmiddelen (€ 1 ,25 mln. per jaar) van het vorige
college. Het onbegrip kan versterkt worden doordat in het coalitieakkoord 2019-2023 natuureducatie
wordt genoemd bij Gezonde en beleefbare natuur. Het beeld bij betrokkenen is dat ambities altijd
financieel zijn gedekt.
Een delegatie van de Groen doet goed organisaties wordt uitgenodigd voor een gesprek. De insteek
van het gesprek is om te verkennen waar koppelingen mogelijk zijn en wat binnen het beschikbare
budget gerealiseerd kan worden.
Financieel kader
·
·

Totaalbedrag excl. B.T.W: n.v.t.
Programma: 7.2 Recreatie en Sport

·

Financiële risico's: Indien heroverweging van middelen, zoals gevraagd door Instituut voor
Natuureducatie (IVN), zal dit gevolgen hebben op de begroting. In de vorige collegeperiode was
er € 5 miljoen voor groenparticipatie. Voor de periode 2019-2023 is een budget van € 800.000, (€ 200.000, - per jaar) beschikbaar gesteld voor groenparticipatie.

Juridisch kader
Er is geen juridische verplichting. Met het beschikbaar stellen van subsidie in de periode van 2013 tot
en met 2019 is de toezegging op de Groen doet goed-conferentie 2013 gerealiseerd.
Verder hadden de aanvragers uit de subsidieregeling kunnen opmaken dat de provincie niet
structureel dit programma zou ondersteunen. Zo staat in de subsidieregeling dat partijen moeten
nadenken over voortzetting van activiteiten na subsidiering. Daartoe 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 praktijk blijkt het uitvoeren van het programma in diverse gemeenten nog sterk afhankelijk te
zijn van een bijdrage vanuit de provincie. De borging heeft meer tijd nodig.

2 Voorafgaande besluitvorming
De brief van Instituut voor Natuureducatie is een reactie op de nieuwe begroting die Gedeputeerde
Staten aan Provinciale Staten heeft aangeboden.
Besloten is dat Provinciale Staten een afschrift krijgt van de antwoordbrief.
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3 Proces
Met gedeputeerde Koning, mevrouw Teeling (Instituut voor Natuureducatie) en de heer Houtzagers
(Zuid-Hollands Landschap) is op 10 april gesproken over de inzet van het budget groenparticipatie.
Daarna is 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. Er is een afspraak in de
maak voor een tweede gesprek.
Advies is om een terugkoppeling van het gesprek met de delegatie te geven aan Provinciale Staten.

4 Participatie
Het programma Groen doet goed is ontstaan uit een co-creatie. Het programma is gezamenlijk door
partijen vormgegeven. Bij de uitvoering is de volgende co-creatie driehoek ontstaan: Het Instituut voor
Natuureducatie heeft een coördinerende rol en organiseert netwerkbijeenkomsten. De uitvoering van
initiatieven wordt door (lokale) organisaties gedaan. Diverse partijen financieren het programma.
Naast de provincie zijn er (structurele) gemeentelijk bijdragen beschikbaar. Plaatselijke ondernemers
sponsoren op incidentele basis de uitvoering

5 Communicatiestrategie
n.v.t.
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