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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-744881526 DOS-2018-
0005873

Onderwerp

Borging toekomst programma Groen doet goed

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over borging toekomst programma Groen doet

goed.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel borging toekomst programma Groen

doet goed.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . GS-brief aan PS - Borging toekomst programma Groen doet goed

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 22 september 2020 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

In de vergadering van de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu op 17 juni 2020 heeft

gedeputeerde Koning toegezegd, dat zij in het najaar zal rapporteren aan de commissie wat de

voortgang is van het Groen doet Goed project binnen het geheel van het Sport en

Recreatiebeleid. Deze toezegging wordt afgedaan met bijgaande GS-brief.

 

Financieel en fiscaal kader

Aan dit besluit zitten geen financiële verplichtingen. Deze zullen worden aangegaan bij de

uitwerking.

 

Totaalbedrag exclusief BTW : n.v.t.

Programma   : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland, 7.2 

                                                        Recreatie en Sport

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Juridisch kader

Met dit besluit wordt geen juridische verplichting aangegaan. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In het collegeakkoord 2016-2019 waren extra impulsmiddelen beschikbaar voor groen algemeen.

Door andere keuzes in het huidige collegeakkoord zijn er minder middelen beschikbaar en dit

wordt door de Natuur- en landschapsorganisaties gevoeld als een bezuiniging.

 

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 door o.a. mevrouw Teeling 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. Hierbij is gevraagd om meer middelen vrij te maken voor

groenparticipatie. Gedeputeerde Koning heeft toegezegd om met een delegatie van de Groen

doet goed uitvoerende partijen in gesprek te gaan. Dit gesprek is op 25 mei 2020 gehouden. 

 

Uit het gesprek is gebleken dat het programma niet zonder subsidie kan blijven bestaan. Verder

zagen partijen mogelijkheden om het programma Groen doet goed aangepast voort te zetten.

 

Dit heeft geleid dat binnen de begroting Recreatie en Sport middelen zijn gevonden en dat

partijen een gezamenlijk programma hebben aangeboden voor 2020. Bij de najaarsnota zal voor

de uitvoering plafonds ingediend worden.
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4 Participatie

 

Het programma Groen doet goed is ontstaan uit een co-creatie. Het programma is gezamenlijk

door provincie Zuid-Holland, gemeenten en uitvoerende 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.

 


