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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Srg wijzigingen §2.6, art. 2.11.2 en bijlage 3 en 

openstellingen §2.11 kwaliteitsimpuls gebieden,

stad-land en gezond natuur wandelen

 

Geachte Statenleden, 

In de vergadering van 22 juni 2021 hebben wij besloten:

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

paragraaf 2.6, artikel 2.11.2 en bijlage 3

2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden in

Zuid-Holland 2021 met een deelplafond van € 1.500.000

3. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-Holland

2021 met een deelplafond van € 300.000

4. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie Gezond Natuur Wandelen Zuid-Holland

2021 met een deelplafond van € 20.000

Met deze brief wordt u over de besluiten geïnformeerd. 

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Voor het realiseren van de ambities uit het Coalitieakkoord 2019 – 2023 onder programma’s

Versterken Natuur in Zuid-Holland en Gezond en veilig Zuid-Holland wordt gebruik gemaakt van

de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016. Onder deze regeling vallen paragraaf 2.6 voor het

verstrekken van subsidie voor verwerving en inrichting ecologische verbindingen. Ook valt onder

deze regeling paragraaf 2.11 voor verstrekken van subsidies voor kwaliteitsimpuls en participatie

ten aanzien van de beweegvriendelijke leefomgeving, bestaande groengebieden en het

recreatieve routenetwerk. 

Besluit tot wijziging Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 paragraaf 2.6 en bijlage 3

Vanuit de visie dat maatschappelijke inbedding essentieel is voor een duurzaam behoud

van natuur, is zelfrealisatie door grondeigenaren het uitgangspunt van de NNN-realisatieopgave. 

Onze Groene Partners geven hierbij aan dat zij bereid zijn om, daar waar zich kansen voor doen

op de grondmarkt, zich met hulp van de provincie in te zetten om NNN-gronden te verwerven
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teneinde deze gronden middels zelfrealisatie om te zetten naar natuur. De wijziging van Srg

paragraaf 2.6 maakt financiële ondersteuning mogelijk voor de aankoop van NNN-gronden door

derden met de doelstelling deze gronden in te richten als NNN. Bijlage 3 bevat een kaart van de

NNN-gronden die in aanmerking komen voor subsidie. Voor ecologische verbindingszones

(EVZs) bestond deze regeling al, maar wij breiden deze nu uit naar NNN-gebieden. Dit instrument

zorgt er voor dat de Groene Partners nog actiever kunnen participeren  in de realisatie-opgave

van het NNN en de deadline van 2027 haalbaarder wordt.

Met dit besluit wordt financiële ondersteuning bij de aankoop van NNN-gronden mogelijk

gemaakt. Deze financiële ondersteuning is gelijk aan de subsidie die een grondeigenaar krijgt bij

afwaardering van zijn grond als gevolg van functieverandering.

Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden in Zuid-Holland 2021

Het doel van dit openstellingsbesluit is om bestaande voor recreatie bestemde gebieden

aantrekkelijk(er) maken voor inspannen en ontspannen. Een kwaliteitsverbetering kan zorgen

voor een duurzame toename van de recreatieve waarde van deze groengebieden. Deze

kwaliteitsverbetering is een uitwerking van de Startnotitie Sport en Recreatie. 

Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-Holland 2021

Het doel van dit openstellingsbesluit is om de aanleg te stimuleren van mogelijkheden voor

burgers om vanuit huis binnen 15-20 minuten wandelend/fietsend een groengebied, wandel-,

fiets- of vaarroute in het buitengebied te bereiken.

Openstellingsbesluit subsidie Gezond Natuur Wandelen Zuid-Holland 2021

Het doel van dit openstellingsbesluit is uitbreiding van het aanbod van wandelingen van Stichting

Gezond Natuur Wandelen te vergroten in Zuid-Holland. Dit sluit aan op de toenemende vraag

naar wandelmogelijkheden door inwoners van Zuid-Holland. Tot deze groep behoren veel

eenzame ouderen en mensen die moeite hebben met bewegen. De wandelingen dragen

daardoor bij aan de inclusiviteit.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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