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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-774821655 DOS-2020-

0006172

Onderwerp

Wijziging subsidieregeling toerisme Zuid-Holland 

Advies

1. Vast te stellen het besluit tot wijziging Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee Provinciale Staten worden

geïnformeerd over het GS-besluit tot wijziging van de Subsidieregeling toerisme Zuid-

Holland.

3. Te bepalen dat de Wijziging Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland bekend wordt gemaakt

door plaatsing in het Provinciaal blad.

4. Vast te stellen het persbericht Subsidieregeling toerisme.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot wijziging van de

Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- Besluit tot wijziging Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland

- GS-brief Opnieuw openstellen Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland

- Persbericht Subsidieregeling toerisme

 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 1 juni 2021 1 juni 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Om toerisme in balans met haar omgeving te brengen, is in 2020 de ‘Startnotitie toerisme Zuid-

Holland’ vastgesteld. Toerisme wat aansluit op bestaande provinciale opgaven biedt talrijke

aanknopingspunten om zowel de kansen die toerisme biedt te benutten, als ook de overlast

daarvan te voorkomen. In de startnotitie toerisme staan daartoe vele bruikbare perspectieven

beschreven. 

Een belangrijk provinciaal uitvoeringsinstrument voor dit beleid is het verstrekken van subsidies

aan voorstellen die op deze wijze aansluiten op de perspectieven genoemd in de ‘startnotitie’ en

de bovengenoemde thema’s. De huidige subsidieregeling is vorig jaar eenmalig opengesteld. 

Met een budget van € 0,5 miljoen aan provinciale subsidie zijn 10 aansprekende projecten

ondersteund. De subsidieregeling is fors overvraagd en voorziet in een maatschappelijke

behoefte. Daarom wordt voorgesteld om de regeling spoedig opnieuw open te stellen, zodat de

afvallers van de huidige tranche in de gelegenheid worden gesteld hun project opnieuw in te

dienen. Uitgangspunt daarbij is dat de regeling op hoofdlijnen hetzelfde blijft, maar op basis van

de ervaringen met de eerste openstelling zal worden aangepast. 

In de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland zijn enkele artikelen (ten opzichte van de vorige

subsidieregeling) gewijzigd:

  Aanscherpen van enkele definities en de bijdrage aan andere provinciale opgaven.

  Schrappen van de beoordelingscriteria met betrekking tot corona-maatregelen. 

  Vereenvoudigen van de rangschikkingscriteria. 

  Openstelling van de tranche van 20 juli tot en met 15 september 2021.  

Het onderdeel binnen criterium C dat gericht was op het doorvoeren van specifieke corona-

maatregelen is uit de regeling gehaald, omdat het lastig is om een subsidieregeling goed aan te

laten sluiten op de actuele situatie. De uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten zal in 2022

plaatshebben, wanneer de situatie waarschijnlijk anders zal zijn.  

Uitgangspunt was dat de regeling op hoofdlijnen hetzelfde blijft, maar op basis van de ervaringen

met de eerste openstelling zal worden aangepast. De huidige regeling kent vele criteria die op

verschillende aspecten worden beoordeeld. Dit maakt de regeling ingewikkeld en

arbeidsintensief. In de gewijzigde subsidieregeling zijn de criteria vereenvoudigd en is een

limitatieve lijst toegevoegd voor de bijdrage aan andere provinciale opgaven. Hiermee wordt ook

richting en kader gegeven naar de aanvragers – wat valt er onder te verstaan. 

Het thema ‘door en voor inwoners’ richt zich explicieter op burgerparticipatie en het betrekken van

de jeugd. In de vorige regeling was daarnaast het vergroten van bewonerstrots en het versterken

van de identiteit als aspect meegenomen. Dit bleek onvoldoende onderscheidend en lastig te

beoordelen. Bijna alle projectaanvragers gaven aan met hun project bij te dragen aan

‘’bewonerstrots, bewustzijn en identiteit’.   

Het derde thema onder criterium C betreft ‘duurzaamheid’: Dit werd beoordeeld op aansluiting bij

duurzaamheidsopgaven, verminderen zwerfafval en profilering duurzaam toerisme. Dit

rangschikkingscriterium is aangepast en beperkt zich tot duurzaam toerisme in relatie tot een

schone omgeving. De aansluiting bij provinciale duurzaamheidsopgaven is concreet vertaald in
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de bijdragen aan andere provinciale opgaven. De profilering van een gebied als duurzame

bestemming is als aspect losgelaten, omdat dit te veel aan marketing en promotie raakte. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 500.000,00

Programma  : Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland

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

Aan Provinciale Staten wordt nu voor 2021 middels de Voorjaarsnota een subsidieplafond

voorgesteld van € 0,5 miljoen. In het Coalitieakkoord 2019-2023 is in totaal € 1,8 mln.

beschikbaar gesteld voor toerisme, waarvan € 0,3 mln. in 2020 en daarna jaarlijks € 0,5 mln. Dit is

verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2020. Dekking van het subsidieplafond vindt plaats uit deze

middelen, beleidsdoel 4.3 erfgoed cultuur en toerisme. Er zijn geen risico’s. Er wordt subsidie

verstrekt tot maximaal het desbetreffende plafond.   

Juridisch kader

Het besluit heeft geen juridische bijzonderheden. De Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland

vormt samen met de Algemene Subsidieverordening de juridische grondslag om projectsubsidies

voor activiteiten met een toeristisch oogmerk te verlenen die bijdragen aan andere provinciale

opgaven. 

De vastgestelde wijziging van de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland door Gedeputeerde

Staten wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Nadat Provinciale staten hebben besloten over

het subsidieplafond, kunnen subsidieaanvragen binnen de openstelling van de subsidieregeling

worden ingediend. 

Voor deze regeling is destijds een risicoanalyse uitgevoerd om Misbruik en Oneigenlijk (M&O-

beleid) gebruik te voorkomen. Het risicoprofiel blijft ongewijzigd. Deze regeling valt onder

arrangementen 1 en 2 en heeft een midden risicoprofiel. Dit betekent direct vaststellen van

subsidieaanvragen tot € 25.000 en desgevraagd op basis van de steekproeven een

verantwoording over de prestatie. Om dit risicoprofiel beheersbaar en aanvaardbaar te maken, is

het aantal uit te voeren steekproeven direct gekoppeld aan dit risicoprofiel.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 16 januari 2019 heeft de toenmalige Statencommissie Ruimte & Leefomgeving

Kennisgenomen van het ‘Perspectief toerisme Zuid-Holland 2030’, waarin de provinciale visie op

toerisme is verwoord. 

Op 14 april 2020 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de ‘startnotitie toerisme Zuid-

Holland’. In deze startnotitie zijn de kaders voor het provinciale toerisme beleid beschreven

waarbij toerisme wordt ingezet als middel ten behoeve van andere provinciale opgaven. Daarmee

biedt toerisme talrijke aanknopingspunten om zowel de kansen die het biedt te benutten, als ook

de overlast daarvan te voorkomen. De startnotitie toerisme is naar aanleiding van de bespreking

in de IC-commissie op 10 juni 2020 op een aantal kleine punten aangepast.
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Op 15 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland

vastgesteld voor het in balans brengen van het toerisme in Zuid-Holland met de leefomgeving en

andere maatschappelijke opgaven. De Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland is in lijn met de

Startnotitie Toerisme geformuleerd en kende een eenmalige openstelling. 

Op 14 oktober 2020 hebben Provinciale Staten ingestemd met de beleidsuitgangspunten van het

provinciaal toerismebeleid zoals verwoord in de startnotitie toerisme. Daarbij werd focus gelegd

op onderstaande thema’s om – gezien de beperkt beschikbare middelen – meer focus aan te

brengen in het provinciaal beleid:

- Rekening houden met de impact van de corona-epidemie en de ombouw naar de 1,5

meter samenleving;

- De focus leggen op ‘Toerisme dichtbij’, oftewel initiatieven ondersteunen die in de directe

omgeving van bewoners van Zuid-Holland ontplooid worden, en ook voor deze bewoners

is bestemd.

- Bijdrage aan duurzaamheid en verduurzaming van de samenleving.

Daarnaast is het wenselijk dat voorstellen in samenspraak met bewoners – en dan met name met

de jeugd - te zijn gedaan. 

Op 14 april 2021 hebben Provinciale Staten kennis genomen van de resultaten van de eerste

openstelling van de subsidieregeling toerisme met 88 ingediende subsidieaanvragen en een forse

overtekening van het subsidieplafond. Uiteindelijk hebben tien projecten op basis van de vooraf

bepaalde rangschikkingscriteria een subsidie ontvangen.

3 Proces

 

Gedeputeerde Staten besluiten over de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland. Provinciale

Staten besluiten bij de voorjaarsnota 2021 over het bijbehorende subsidieplafond. 

4 Participatie en rolneming

 

Zoals ook in de startnotitie naar voren komt, wil de provincie de komende jaren een grotere rol in

het toeristisch domein gaan spelen. Deze rol zal vooral samenwerkend en/of responsief zijn.

Daarnaast kan de provincie ook een presterende of realiserende rol vervullen op het moment dat

zij via de bijgevoegde subsidieregeling aanvragen ondersteunt die zowel bijdragen aan

toeristische productontwikkeling als aan bestaande provinciale opgaven.

5 Communicatiestrategie

 

Naast publicatie in het Provinciaal Blad, worden partners en geïnteresseerden actief op de hoogte

gesteld via social media en de website van de provincie Zuid-Holland. De aanvragers die in 2020

een subsidieverzoek hebben ingediend en die een weigering hebben ontvangen, worden

schriftelijk geïnformeerd over de openstelling van de gewijzigde regeling. Op de website zal

worden gecommuniceerd over telefonische spreekuren, waarop men contact kan opnemen voor

technische dan wel inhoudelijke vragen. Veelgestelde vragen worden gebundeld en beantwoord

in een QenA die wordt toegevoegd aan informatie op de provincie website. 


