
1 /3

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-738979119 DOS-2016-
0005086

Onderwerp

Besluit tot wijziging artikel 1 .1, paragraaf 2.11 en bijlage 6 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland

2016

 
Advies

1 . Vast te stellen het besluit tot wijziging van artikel 1 .1, paragraaf 2.11 en 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 artikel 1 .1, paragraaf 2.11 en bijlage 6 van de

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016;

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van artikel 1 .1, paragraaf 2.11 en bijlage 6 van de

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 gepubliceerd worden in het provinciaal blad;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging van artikel 1 .1,

paragraaf 2.1 1 en bijlage 6 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
 

1 . GS-brief aan PS - Besluit tot wijziging artikel 1 .1, paragraaf 2.11. en bijlage 6

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016.

2. Besluit tot wijziging artikel 1 .1, paragraaf 2.11 en bijlage 6 Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 30 juni 2020 30 juni 2020
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1 Toelichting voor het College

 

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

(Srg). Op de kaart ontbreken de locaties van drie projecten in de gebieden voor een kwaliteitsimpuls

die zijn aangemerkt als urgent voor 2020.

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 verstrekken.

De locaties zijn:

 

· 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, door het vervangen van de volgende zinsnede in artikel 2.11 .1 van de Srg: ‘recreatieve

waarde of de biodiversiteit’ wordt vervangen door: recreatieve waarde met een stimulans naar sport

en bewegen of de natuurbeleving.

 

Staatsbosbeheer wil dit jaar nog met de werkzaamheden starten. Hierdoor moet de kaart met de

gesubsidieerde projecten op korte termijn gewijzigd worden, zodat voor deze drie locaties dit jaar

subsidies verstrekt kan worden aan Staatsbosbeheer.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag BTW n.v.t.  : € 0

Programma   : Programma 7 – Gezond en veilig Zuid-Holland

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 2020. Deze wijziging heeft geen invloed op het plafond van 2020.

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

plafond op € 450.000.

 

Juridisch kader

Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het provinciaal blad.

Zodra het wijzigingsbesluit in werking treedt, beoordeelt Bureau Subsidies binnenkomende

subsidieaanvragen op basis van de gewijzigde subsidieregeling. Alleen subsidieaanvragen waarvan

de locatie op de kaart uit bijlage 6 vermeld 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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2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 11 oktober 2016 is de Srg vastgesteld. Samen met de Subsidieregeling gebiedsprogramma’s

groen (Sgg) vormt de Srg het kader voor de subsidies voor het groene domein.

In mei 2018 is met de gedeputeerde met de portefeuille 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 Gedeputeerde Staten. 

 

3 Proces

 

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

regeling aansluit bij voorafgaande besluitvorming, namelijk de vastgestelde lijst van te subsidiëren

projecten. Daarnaast is de subsidiehoogte gewijzigd in € 450.000 om de kwaliteitsimpuls in de drie

urgente gebieden mogelijk te maken wat geen beleidswijziging betekent. Er is dan ook geen sprake

van politieke of bestuurlijke risico’s of maatschappelijke gevolgen, waardoor bestuurlijke

vervolgstappen niet genomen hoeven te worden. 

Provinciale Staten worden door middel van brief geïnformeerd over dit wijzigingsbesluit.  

 

4 Participatie

 

Bij deze wijziging is geen sprake van een gekozen vorm van participatie en participatieproces. Dit

aangezien bij deze wijziging het inventariseren van nieuwe belangen niet nodig is. De wijziging is een

aanpassing van een bestaande regeling, waarin locaties worden toegevoegd waarop subsidie kan

worden aangevraagd. De subsidieaanvraag wordt gedaan door Staatsbosbeheer. De

beleidsmedewerker die aanspreekpunt is voor de subsidieaanvragers 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. Staatsbosbeheer wordt op de hoogte

gebracht van de gewijzigde subsidieregeling en daarmee de mogelijkheid om subsidie te beschikken

op de toegevoegde locaties. Ook wordt aan Bureau Subsidies die ook als adviseur van dit besluit is

opgenomen, medegedeeld dat de regeling gewijzigd en waarvan zij de uitvoer (door behandelen van

aanvragen) verzorgt.


