
Besluit van gedeputeerde staten van 1 8 mei 2021 , PZH-2021 -773653919 (DOS-2016-

0005086) tot wijziging van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

(Wijzigingsbesluit 2021  Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Overwegende dat het wenselijk is initiatieven te stimuleren die bijdragen aan de

realisatie van de ambities zoals opgenomen in de Startnotitie Sport & Recreatie;

Besluiten:

Artikel I 

De Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2.11.2 komt te luiden:

Artikel 2.11.2 Subsidiabele activiteiten en prestatie  

1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op:

a. herstel- en inrichtingsmaatregelen van ruiter- en menpaden op de plaatsen aangegeven

op de kaart in bijlage 7;

b. beheer en onderhoud van ruiter- en menpaden;

c. een kwaliteitsimpuls en participatie ten aanzien van de beweegvriendelijke

leefomgeving,  bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk.

2. In aanvulling van het bepaalde in eerste lid, onderdeel c,  kunnen Gedeputeerde Staten

openstellingsbesluiten vaststellen voor subsidie ten behoeve van:

a. beweegvriendelijke leefomgeving; 

b. voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving;

c. opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden;

d. voucherregeling Zelfdoen;  

e. programma Groen doet goed;

f. waterrecreatie;



g. kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden;

h. voucherregeling programma Groen doet goed extra gemeenten;

i. voucherregeling programma Groen doet goed regionale aanbieders.

3. Gedeputeerde Staten kunnen in de openstellingsbesluiten als bedoeld in tweede lid nadere

regels vaststellen omtrent:

a. aanvraagvereisten;

b. weigeringsgronden;

c. deelplafond;

d. aanvraagperiode;

e. rangschikking;

f. doelgroep;

g. activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen;

h. kosten die voor subsidie in aanmerking komen;

i. minimale of maximale hoogte van de subsidie;

j. subsidievereisten;

k. verplichtingen die aan een subsidieontvanger kunnen worden opgelegd.

4. Subsidie als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verstrekt in de vorm van een

projectsubsidie.

5. De activiteit, bedoeld in het eerste en tweede lid,  leidt tot bevordering van fysiek sportief en

recreatief bewegen,  kwaliteitsverbetering van de beweegvriendelijke leefomgeving, het

bestaande groengebied of het recreatieve routenetwerk.

Artikel II

De tekst van artikel 2.11.2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, zoals die

luidde op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreden van dit besluit blijft

van toepassing op subsidies die voor de datum van inwerkingtreden van dit besluit zijn

aangevraagd.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 18 mei 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland



drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

TOELICHTING 

ARTIKEL I

Met dit besluit worden de onderwerpen voucherregeling programma Groen doet goed

extra gemeenten en voucherregeling programma Groen doet goed regionale aanbieders

toegevoegd aan paragraaf 2.11, zodat hiervoor openstellingsbesluiten kunnen worden

vastgesteld.


