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Onderwerp

Besluiten Subsidieregeling Groen (Srg) subsidies
waterrecreatie, programma Groen doet Goed,
beheer ruiter- en menpaden 2021 en wijziging
deelplafond 2020 Innovatieve Pilots Groene Cirkels

Geachte Statenleden,

In onze vergadering van 8 december 2020 hebben wij besloten:






het Openstellingsbesluit waterrecreatie 2021 vast te stellen;
het Openstellingsbesluit programma Groen doet goed 2021 vast te stellen;
het deelplafond beheer ruiter- en menpaden 2021 vast te stellen;
de deelplafonds 2020 van de paragrafen 2.11.2 ruiter- en menpaden en 2.8 Innovatieve
Pilots Groene Cirkels te wijzigen.

Met deze brief wordt u over de besluiten geïnformeerd.

Subsidieregeling Groen 2016 (Srg)
Voor het realiseren van de ambities van de startnotitie Sport & Recreatie zijn financiële middelen
beschikbaar gesteld voor 2021. De wens is om deze middelen in te zetten als subsidies voor
projecten. Subsidies kunnen onder anderen worden verleend via de Subsidieregeling Groen 2016
(Srg). Een groot deel van de onderwerpen onder Sport & Recreatie, waaronder waterrecreatie,
programma Groen doet goed en het beheer van ruiter- en menpaden, valt onder Srg paragraaf

2.11 ‘Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk’.
Openstellingsbesluit waterrecreatie 2021
Met dit besluit wordt het mogelijk om subsidie aan te vragen binnen de

drie geprioriteerde regio’s

te weten Hof van Delfland, Midden-Holland en Hollandse Plassen. De subsidie is gericht op drie
strategische speerpunten: gastvrij en beleefbaar water, smart waternetwerk, groene
waterrecreatie. Omdat het om een het regionale vaarnetwerk gaat en water geen grenzen heeft,

vallen ook de direct aanpalende gebieden van deze regio’s onder de subsidieregeling . Een
voorwaarde hierbij is dat de activiteit betekenis heeft op het regionale netwerk binnen één van de

drie genoemde regio’s. Het totale bedrag waarvoor subsidies kunnen worden beschikt voor de
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gebieden Hof van Delfland, Midden-Holland en Hollandse

Plassen is € 280.000. Naast de drie
geprioriteerde regio’s is voor het overig gebied van Zuid -Holland ook een bedrag van € 70.000,voor waterrecreatie (op basis van de drie speerpunten) beschikbaar.

Openstellingsbesluit programma Groen doet goed 2021
Met dit besluit wordt het mogelijk om in 2021 subsidie aan te vragen voor stimuleren van de
vergroting van natuurkennis, natuurbeleving en waterbeleving bij kinderen uit versteende wijken.
Een voorwaarde hierbij is dat de aanvrager onderdeel is van het netwerk van Groen doet goed in
de rol van Makelaar Groen doet goed. Voor de lokale projecten is cofinanciering vanuit een
gemeente verplicht. Het totale bedrag, waarvoor subsidies kunnen worden beschikt,

is € 300.000.

Deelplafond beheer ruiter- en menpaden 2021
Met dit besluit wordt het mogelijk om in 2021 subsidie aan te vragen voor het beheer van ruiteren menpaden met als doel om ruiter recreatie en toerisme te bevorderen. De subsidie is gericht
op het waarborgen van reguliere onderhoud van bestaande ruiter- en menpaden waarvoor
herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd in kader van het Ruiter- en Menpadenplan. Met dit plan
wordt uitvoerig gegeven aan meer ruiters in het groen, waarmee de mogelijkheden voor
paardrijden in het buitengebied sterk worden verbeterd. Het totale bedrag waarvoor subsidies

kunnen worden beschikt is € 110.000.
Deelplafonds 2020 van de paragrafen 2.11.2 ruiter- en menpaden en 2.8 Innovatieve Pilots
Groene Cirkels
Dit besluit maakt het mogelijk om de gevraagde subsidie van de drie subsidieaanvragen, welke
voldoen aan de subsidievereisten, te kunnen verlenen onder paragraaf 2.8 Innovatieve Pilots
Groene Cirkels. Het deelplafond van 2.8 van € 231.577 dient hiertoe te worden opgehoogd naar
€ 281.577. Om binnen het budgettaire kader te blijven (totale hoofdplafond van de
Subsidieregeling Groen 2016, Srg) dat door Provinciale Staten is vastgesteld, dient een ander
deelplafond binnen de Srg te worden verlaagd met het zelfde bedrag.
Bij paragraaf 2.11.2 ruiter- en menpaden is ruimte hiervoor aangezien het proces van aanvragen
van subsidie in 2020 voor het realiseren van nieuwe ruiterverbindingen door onder anderen
corona en bestuurlijke en financiële gevolgen vertraging heeft opgelopen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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Bijlagen:

- Openstellingsbesluit waterrecreatie 2021
- Openstellingsbesluit programma Groen doet goed 2021
- Besluit tot vaststelling van het deelplafond beheer ruiter- en menpaden 2021
- Besluit tot wijziging van de deelplafonds 2020 van de paragrafen 2.11.2 ruiter- en menpaden en
2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels
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