GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-757721589 DOS-20160005086

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

8 december 2020

-

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

Advies
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit waterrecreatie 2021;
2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit programma Groen doet Goed 2021;
3. Vast te stellen het Besluit tot vaststelling van het deelplafond beheer ruiter- en menpaden
2021;
4. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de deelplafonds 2020 van de paragrafen 2.11.2
ruiter- en menpaden en 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels;
5. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten worden
geïnformeerd over het Openstellingsbesluit waterrecreatie 2021, Openstellingsbesluit
programma Groen doet Goed 2021, het Besluit tot vaststelling van het deelplafond beheer
ruiter- en menpaden 2021 en het Besluit tot wijziging van de deelplafonds 2020 van de
paragrafen 2.11.2 ruiter- en menpaden en 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels;
6. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden het Openstellingsbesluit
waterrecreatie 2021, Openstellingsbesluit programma Groen doet Goed 2021, het Besluit tot
vaststelling van het deelplafond beheer ruiter- en menpaden 2021 en het Besluit tot wijziging
van de deelplafonds 2020 van de paragrafen 2.11.2 ruiter- en menpaden en 2.8 Innovatieve
Pilots Groene Cirkels;
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit waterrecreatie 2021,
Openstellingsbesluit programma Groen doet Goed 2021, het Besluit tot vaststelling van het
deelplafond beheer ruiter- en menpaden 2021 en het Besluit tot wijziging van de deelplafonds
2020 van de paragrafen 2.11.2 ruiter- en menpaden en 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1. Openstellingsbesluit waterrecreatie 2021
2. Openstellingsbesluit programma Groen doet Goed 2021
3. Besluit tot vaststelling van het deelplafond voor beheer ruiter- en menpaden Zuid-Holland
2021
4. Besluit tot wijziging van de deelplafonds 2020 van de paragrafen 2.11.2 ruiter- en menpaden
en 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels
5. GS-brief aan Provinciale staten waarmee zij over de besluiten worden geïnformeerd
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Toelichting voor het College

Zie voor een inhoudelijke toelichting per besluit de GS-brief aan Provinciale Staten.
Financieel en fiscaal kader
Openstellingsbesluit waterrecreatie 2021
Totaalbedrag

: € 350.000

Programma

: Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s. Pas bij subsidieverlening

worden financiële verplichtingen aangegaan.
Openstellingsbesluit programma Groen doet goed 2021
Totaalbedrag

: € 300.000

Programma

: Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s. Pas bij subsidieverlening

worden financiële verplichtingen aangegaan.
Vaststelling van het deelplafond voor beheer ruiter- en menpaden Zuid-Holland 2021
Totaalbedrag

: € 110.000

Programma

: Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s. Pas bij subsidieverlening

worden financiële verplichtingen aangegaan.

Wijziging van de deelplafonds 2020 van de paragrafen 2.11.2 ruiter- en menpaden en 2.8
Innovatieve Pilots Groene Cirkels
Totaalbedrag

:€0

Programma

: Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland (ruiter- en

menpaden) en Programma 5 Versterken natuur in Zuid-Holland (innovatieve pilots Groene
Cirkels)

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s. Met dit besluit worden twee

deelplafonds gewijzigd. De wijziging blijft binnen het budgettaire kader (totale hoofdplafond van
de Subsidieregeling Groen 2016) dat door Provinciale Staten is vastgesteld.

Juridisch kader
De besluiten vormen samen met de Subsidieregeling Groen 2016 (Srg) en de Algemene Subsidie
Verordening 2013 (Asv) de grondslag voor subsidieverstrekking.

De besluiten worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. De dag na de datum van uitgifte van
het Provinciaal Blad zijn de besluiten in werking getreden.
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Voorafgaande besluitvorming

Ten aanzien van de Srg en specifiek waterrecreatie
Op 6 oktober 2020 zijn door GS een aantal besluiten genomen ten aanzien van de Srg, namelijk
het mogelijk maken van openstellingsbesluiten onder paragraaf 2.11, de verhoging van het
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deelplafond voor ruiter- en menpaden subsidies in 2020 en de openstellingsbesluiten voor
subsidies in 2020 in kader van stad-land verbindingen, oplossen fysieke knelpunten
beweegvriendelijke leefomgeving en waterrecreatie.

Ten aanzien van groenparticipatie
Voor groenparticipatie is door diverse partijen 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. Dit heeft ertoe geleid dat binnen de begroting voor Sport en Recreatie
structurele

middelen zijn gevonden en dat in deze collegeperiode vanuit waterrecreatie jaarlijks €

40.000,- beschikbaar is. Bij de najaarsnota zijn voor de uitvoering deze middelen meegenomen in
het subsidieplafond. Daarnaast heeft GS de Commissie geïnformeerd over de uitkomsten.

Ten aanzien van ruiter- en menpaden
Provinciale Staten hebben in 2017 verzocht om de toegankelijkheid van groengebieden in ZuidHolland in beeld te brengen. Uit het onderzoek Toegankelijkheid Natuurgebieden kwam naar
voren dat 20% van de groengebieden toegankelijk is voor ruiters. Veel groengebieden zijn echter
nog niet ontsloten voor ruiters. Mede naar aanleiding daarvan is bij de behandeling van de
Begroting 2018 de motie 743 aangenomen

die ziet op ‘meer ruiters in het groen’. Met het Ruiter-

en menpadenplan wordt uitvoering gegeven aan deze motie. Het Ruiter- en menpadenplan is
opgesteld als onderdeel van de bredere opgave Doorontwikkeling recreatieve routenetwerken. In
2018 is het ruiter- en menpadenplan vastgesteld en zijn de middelen beschikbaar gesteld.
In 2019 is inzicht gegeven in fase 1. Groot onderhoud (2019 en 2020) en fase 2: ambities na
2020. Met tevens aandacht voor een bijdrage voor het reguliere onderhoud na 2020.
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Proces

Na vaststelling van deze besluiten en publicatie in het Provinciaal Blad is het voor
subsidieaanvragers mogelijk om binnen de opgenomen aanvraagperiodes subsidie aan te
vragen.
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Participatie

Voor het programma Groen doet goed 2021 is met het netwerk Groen doet goed in een aantal
maaksessies afgestemd over de borging van het programma. Dit heeft geleid tot het schrijven van
een gezamenlijk programma 2021 en aansluiting van de gemeenten op dit programma als cofinancier.
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Communicatiestrategie

Na vaststelling van deze besluiten worden de besluiten gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Ook
wordt de publiekssamenvatting gepubliceerd. De provinciale website-pagina wordt
geactualiseerd. Na publicatie worden de betreffende netwerken geattendeerd over de
mogelijkheid om subsidie aan te vragen.
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