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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Borging toekomst programma Groen doet goed 

 

Geachte Statenleden, 

 

Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van het gesprek met een delegatie van de partijen

over de borging toekomst programma Groen doet goed, in overeenstemming met onze

toezegging in de brief van 19 mei 2020 (PZH-2020-736441860). Bij deze brief was een afschrift

gevoegd van de brief aan IVN Natuureducatie Zuidwest. Hierin is aangegeven dat we, ondanks

dat er deze collegeperiode minder middelen voor groenparticipatie beschikbaar zijn dan in de

vorige twee coalitieperiodes, het programma Groen doet goed ook de komende jaren willen

continueren en hierover graag in overleg gaan. Daarbij hebben we aangeven dat we ons willen

richten op de ondersteuning van het groene vrijwilligerswerk en natuureducatie en -beleving, met

name gericht op kinderen uit versteende wijken. Ook hebben we aangegeven mogelijkheden te

zien in de koppeling met Waterrecreatie.

 

In het gesprek van 25 mei 2020 met de delegatie van betrokken partijen is naar voren gekomen,

dat het programma weinig verdienmogelijkheden heeft en daarom afhankelijk is en blijft van een

(overheids-) bijdrage. Deze bijdrage kan komen van de provincie, maar ook van een gemeente.

Partijen zijn in contact hierover met de gemeenten, waarin zij het programma organiseren.

 

Voor 2020 is het mogelijk om vanuit het budget voor Recreatie en sport € 260.000,- beschikbaar

te stellen en door de koppeling met waterrecreatie € 40.000,- uit het budget voor Waterrecreatie.

De partijen hebben op basis van dit bedrag en in de brief benoemde speerpunten een

programma samengesteld. Dit programma bestaat uit drie campagnes: Buitenles in de buurt, Het

spettert! en Herfstfeest/Winterspelen. Hiervoor hebben wij bij de najaarsnota een voorstel voor

subsidieplafonds opgenomen. Het totaal van deze plafonds bedraag € 300.000. In dit programma

is een goede koppeling met Waterrecreatie gemaakt via de campagne Het spettert!.

 

Om het programma Groen doet goed voor een langere periode te borgen hebben wij gekeken

naar de mogelijkheden om structureel middelen vrij te maken. Door een verschuiving binnen

Recreatie en sport zien wij een mogelijkheid om het budget groenparticipatie structureel met 
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€ 100.000,- te verhogen naar € 300.000. Dit biedt de ruimte om zowel het groene vrijwilligerswerk

als het programma Groen doet goed te ondersteunen. Wij zijn voornemens deze financiële

wijziging op te nemen in de conceptbegroting 2021, die aan de Provinciale Staten aangeboden

wordt voor besluitvorming. Daarnaast is door de koppeling met Waterrecreatie in de periode

2020-2023 jaarlijks een bedrag van € 40.000,- beschikbaar.

 

Dit budget is lager dan de afgelopen jaren. In het gesprek van 25 mei is aan de orde gekomen

welke mogelijkheden er zijn om op een andere wijze een programma samen te stellen. Partijen

zien kansen door meer samenwerking bij de onderdelen communicatie en ontwikkelen van

nieuwe activiteiten. Ook denken partijen dat er mogelijkheden zijn om door (een grotere inzet)

van vrijwilligers bij de uitvoering het programma financieel rond te krijgen.

 

Daarnaast willen wij ons inzetten om de borging onder de aandacht te brengen bij de gemeenten.

 

Op basis van het bovenstaande kijken we uit naar mooie voortzetting van het programma Groen

doet goed.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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

  


