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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Opnieuw openstellen Subsidieregeling toerisme 

Zuid-Holland 

 

 

Geachte Statenleden, 

Vorig jaar is de startnotitie toerisme Zuid-Holland door Provinciale staten vastgesteld met daarin

de beleidsuitgangspunten voor ons provinciale toerisme beleid. Tegelijkertijd heeft u het

subsidieplafond vastgesteld voor de subsidieregeling toerisme Zuid-Holland die uitvoering geeft

aan dit beleid. Deze regeling is afgelopen jaar éénmalig opengesteld bij wijze van proef. Op 18

maart 2021 bent u per brief geïnformeerd over de resultaten. Vanwege het positieve resultaat en

vooral vanwege de zeer grote belangstelling voor deze regeling, willen Gedeputeerde Staten

deze subsidieregeling opnieuw openstellen. Wij verzoeken u via de Voorjaarsnota 2021 het

subsidieplafond voor deze subsidieregeling vast te stellen. In de subsidieregeling is op basis van

de ervaringen uit de eerste openstelling een aantal wijzigingen aangebracht, waarover u in deze

brief wordt geïnformeerd. 

Inhoud

De Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland is een instrument om uitvoering te geven aan het

toerismebeleid. Op basis van de regeling kunnen toeristische partners voorstellen indienen die

met deze aanpak overeenstemmen. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten met een

toeristisch oogmerk die aantoonbaar bijdragen aan andere provinciale opgaven. Aanvullend zijn

enkele thema’s opgenomen in de rangschikking op basis waarvan de aanvragen worden

beoordeeld, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, burgerparticipatie, betrekken van jeugd, en boven-

lokaliteit. Ook wordt gekeken naar de mate waarin de aanvrager een eigen bijdrage doet. Deze

zijn in de subsidieregeling niet veranderd. Omdat gebleken is dat de regeling zowel voor

aanvragers als beoordelaars complex en arbeidzaam was, is wel gekeken in hoeverre de regeling

kon worden vereenvoudigd.

http://www.zuid-holland.nl
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De wijzigingen ten opzichte van de vorige openstelling van de subsidieregeling hebben

betrekking op de volgende punten:

- Minder criteria ten behoeve van de rangschikking.

- Subsidiebijdrage per projectaanvraag is verlaagd.

- Aanscherpen van de regeling.

Daarmee beogen we de regeling te vereenvoudigen met behoud van de essentie van de regeling:

het ondersteunen van projectvoorstellen met een toeristisch oogmerk die bijdragen aan

provinciale opgaven. Op deze wijze hebben de aanvragers die de vorige keer afgevallen zijn, nu

ook weer een kans. 

                                                                                           

Minder rangschikkingscriteria

Het thema ‘corona-maatregelen’ dat gericht was op het doorvoeren van specifieke corona-

maatregelen, is uit de regeling gehaald. Slechts zeven aanvragers (van de 88 aanvragers)

hebben bij de vorige openstelling van de regeling punten gekregen op dit onderdeel. Vanuit de

toeristische sector is het signaal afgegeven dat dit aspect ook niet specifiek nodig is. De

landelijke politiek bepaalt welke ruimte er is en welke maatregelen noodzakelijk zijn met

betrekking tot de corona-pandemie. Dit is sterk afhankelijk van de epidemiologische situatie. Het

is lastig om een subsidieregeling hierop goed aan te laten sluiten. Bovendien zal de uitvoering

van de gesubsidieerde activiteiten in 2022 plaatshebben, wanneer de situatie waarschijnlijk weer

heel anders zal zijn.

Daarnaast zijn de verschillende mogelijkheden waarop interpretatie kon worden gegeven aan

‘toerisme voor en door inwoners’ en ‘duurzaamheid’ ingeperkt. Met de wijziging van de regeling

ligt de nadruk explicieter op bewonersparticipatie, betrekken van jeugd en omgang met toeristisch

afval.  

Subsidiebijdrage per projectaanvraag verlagen

Met de wijzigingen in de subsidieregeling beogen we meer kleinschalige projecten te

ondersteunen. Het maximale subsidiebedrag worden verlaagd van €100.000 naar €50.000 en

lagere gevraagde subsidiebedragen krijgen bij een gelijke score voorrang in de rangschikking. Op

deze wijze kunnen we meer subsidieaanvragen honoreren en wordt het multipliereffect van de

subsidieregeling vergroot. Door meerdere kleinere initiatieven te ondersteunen, wordt op

meerdere plekken bijgedragen aan een aantrekkelijker verblijf in Zuid-Holland. 

Aanscherping van de regeling

Op basis van de ervaring uit de eerste tranche zijn de mogelijkheden om aan de subsidiecriteria

te voldoen concreter beschreven en is er een limitatieve lijst toegevoegd voor de bijdrage aan

andere provinciale opgaven. Hiermee wordt meer richting en kader gegeven en zal de regeling

voor zowel de aanvragers, als de beoordelaars gemakkelijker te interpreteren zijn.
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Procedure

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de gewijzigde regeling en

vragen u bij de Voorjaarsnota 2021 opnieuw een subsidieplafond van € 500.000 vast te stellen

voor de subsidieregeling toerisme. 

Vanaf 20 juli tot en met 15 september 2021 kunnen vervolgens de subsidieaanvragen worden

ingediend. De aanvraagperiode valt deels gelijk met het toeristische hoogseizoen; een periode

waarin subsidieaanvragers en samenwerkingspartners beperkt aanwezig zullen zijn. Toch

verwachten we (potentiële) aanvragers met deze aanvraagperiode voldoende ruimte te bieden

voor het indienen van een aanvraag. Mogelijk liggen er al vele projecten op de plank bij de

aanvragers die reeds bij de vorige openstelling voorstellen hebben ingediend; zij worden

schriftelijke geïnformeerd over de regeling. De beschikkingen kunnen dan nog aan het einde van

het jaar worden afgegeven. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 

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

  

Bijlagen:

- Besluit tot wijziging Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland


