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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Besluit tot wijziging artikel 1 . 1, paragraaf 2. 11 en 

bijlage 6 van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland

2016

  

Geachte Statenleden, 

 

Het college van Gedeputeerde Staten hebben op 30 juni 2020 het besluit tot wijziging van artikel

1 . 1, paragraaf 2.11 en bijlage 6 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 vastgesteld. 

In deze brief wordt u geïnformeerd over dit wijzigingsbesluit. 

 

Op basis van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (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 dit wijzigingsbesluit wordt uitvoering gegeven aan het stimuleren van sport en bewegen uit

het Coalitieakkoord 2019-2023 in de groene gebieden in Zuid-Holland. 

De provincie ondersteunt de beheerders van bestaande groengebieden nabij de stad om herstel-

en inrichtingsmaatregelen te nemen ten gunste van het beweegvriendelijker maken van het

groen. Het doel voor 2020 is om de drie meest urgente gebieden aan te pakken. 

Het betreft de volgende gebieden:

· Balij en Bieslandse Bos;

· Valckesteijnse Bos;

· Abtswoudse Bos.

Deze gebieden zijn geselecteerd vanwege de ligging dichtbij de stad (en nabij stadswijken met

inwoners die het groen normaliter niet snel opzoeken), de hoge bezoekersaantallen en het

huidige lage kwaliteitsniveau. 

Een kwaliteitsverbetering in deze gebieden levert daarom naar verwachting een hoog rendement

op voor sporten en bewegen in het groen.

Met dit wijzigingsbesluit van de Srg wordt sport en bewegen in de groene gebieden in Zuid-

Holland gestimuleerd. 
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De drie genoemde urgente genoemde gebieden worden niet op de kaart van bijlage 6 van de Srg

vermeld. Deze 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.

Door de drie gebieden toe te voegen aan de kaart van bijlage 6 van de Srg is de kaart actueel en

subsidie mogelijk voor herstel- of inrichtingsmaatregelen in deze gebieden.

De subsidiehoogte voor de herstel- of inrichtingsmaatregelen is verhoogd naar 100% van de

subsidiabele kosten met een maximum van € 450.000.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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