GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2021-776168489 DOS-20160005086

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

22 juni 2021

N.v.t.

Onderwerp
Srg wijzigingen §2.6, art. 2.11.2 en bijlage 3 en openstellingen §2.11 kwaliteitsimpuls gebieden,
stad-land en gezond natuur wandelen

Advies
1.

Vast te stellen het Besluit tot wijziging van 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

3.

Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-Holland 2021

4.

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

5.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten worden

Zuid-Holland

2021 met een deelplafond van € 1.500.000

met een deelplafond van € 300.000
2021 met een deelplafond van € 20.000
geïnformeerd over:
a.

Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 paragraaf 2.6, artikel
2.11.2 en bijlage 3

b.

Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden in Zuid-Holland

c.

Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-Holland 2021 met een

d.

Openstellingsbesluit subsidie Gezond Natuur Wandelen Zuid-Holland 2021 met een

2021 met een deelplafond van € 1.500.000
deelplafond van € 300.000
deelplafond van € 20.000
6.

Te bepalen dat de volgende besluiten worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad:
a.

Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 paragraaf 2.6, artikel
2.11.2 en bijlage 3

b.

Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden in Zuid-Holland

c.

Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-Holland 2021 met een

d.

Openstellingsbesluit subsidie Gezond Natuur Wandelen Zuid-Holland 2021 met een

2021met een deelplafond van € 1.500.000
deelplafond van € 300.000
deelplafond van € 20.000
7.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016
wijzigingen §2.6 ecologische verbindingen, artikel 2.11.2 en bijlage 3 en openstellingen
§2.11 kwaliteitsimpuls in gebieden, stad-land-verbindingen en Gezond Natuur Wandelen

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief aan PS waarmee PS wordt geïnformeerd over de besluiten
- Besluit tot wijziging Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 par. 2.6, art. 2.11.2 en bijlage 3
- Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden in Zuid-Holland 2021
- Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-Holland 2021
- Openstellingsbesluit subsidie Gezond Natuur Wandelen Zuid-Holland 2021
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1

Toelichting voor het College

Zie voor een inhoudelijke toelichting per besluit de GS-brief aan Provinciale Staten.

Met de voorgelegde besluiten wordt het hoofdplafond van de Subsidieregeling Groen 2016, zoals
medio november 2020 door PS is vastgesteld in de begroting 2021, niet overschreven. De
besluiten passen daarmee binnen het mandaat van GS. In de begroting 2021 is een reservering

van € 3.200.000 opgenomen voor toen nog nader te bepalen openstellingen ten behoeve van het
Sport & Recreatie beleid. Met de nu voorliggende openstellingsbesluiten worden deelplafonds
binnen deze reservering vastgesteld. Met het voorliggende besluit tot wijziging van paragraaf 2.6
en bijlage 3 van de Subsidieregeling Groen 2016 wordt uitvoering gegeven aan de voorgenomen
subsidiewijzigingen uit het aangepaste Handelingskader voor de realisatie van het NNN in ZuidHolland.
Financieel en fiscaal kader
Voor de wijziging van paragraaf 2.6 en de openstellingen subsidie van paragraaf 2.11 is een
risicoanalyse uitgevoerd om Misbruik en Oneigenlijk (M&O-beleid) gebruik te voorkomen. Deze
risicoanalyse is bepalend voor het aantal steekproefsgewijze controles, die zullen worden
uitgevoerd nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. Hierbij wordt uitgegaan van de drie
standaardarrangementen voor verlening en vaststelling van subsidies, waarbij de hoogte van het
subsidiebedrag het arrangement bepaalt, te weten:

Arrangement

Hoogte subsidiebedrag

1

tot € 25.000

direct vaststellen of desgevraagd

2

Vanaf € 25.000 tot € 125.000

verantwoording over de prestaties

3

Vanaf € 125.000

verantwoording over kosten en prestaties

verantwoording over de prestatie

De arrangementen onderscheiden zich van elkaar door de voorwaarden en verplichtingen die
worden gesteld aan de uitvoering en verantwoording van de subsidie. Hoe lager het
subsidiebedrag hoe minder verantwoordingseisen er worden gesteld en hoe eenvoudiger de
uitvoering is.

De uitkomst van de risicoanalyse is hieronder opgenomen per besluit.

Wijzigingsbesluiten paragraaf 2.6 en bijlage 3

€ 1.500.000 is aangevraagd bij

Totaalbedrag

: n.v.t. (deelplafond

VJN 2021)

Programma

: Programma 5 - Versterken Natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s. De provincie gaat pas een

verplichting aan op moment van subsidieverstrekking.

Risicoprofiel:
Bekeken is of de wijzigingen van de paragraaf invloed zouden kunnen hebben op het risicoprofiel
ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.
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Daar er sprake is van een dezelfde doelgroep alsmede minimale en maximale bedragen en ook
er geen aanvullende maatregelen zijn die kansen op misbruik verhogen dan wel verlagen, is
afgezien van het opnieuw beoordelen van het risicoprofiel.
Dit risicoprofiel blijft derhalve ongewijzigd op een midden-profiel staan.

Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden in Zuid-Holland 2021
Totaalbedrag

: € 1.500.000,00

Programma

: Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s. De provincie gaat pas een

verplichting aan op moment van subsidieverstrekking.

Risicoprofiel:
Deze openstelling valt onder arrangement 1, 2 en of 3 en heeft een midden risicoprofiel. Om dit
risicoprofiel beheersbaar en aanvaardbaar te maken, is het aantal uit te voeren steekproeven
direct gekoppeld aan dit risicoprofiel. Nadere beheersmaatregelen zijn op dit moment niet
mogelijk, anders dan het algemene Sanctiebeleid dat is ingevoerd en dat onderdeel uitmaakt van
hiervoor genoemd M&O-beleid. Het risicoprofiel wordt dan ook geaccepteerd om uitvoering te
geven aan het beleid door middel van deze openstelling.

Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-Holland 2021
Totaalbedrag

: € 300.000,00

Programma

: Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s. De provincie gaat pas een

verplichting aan op moment van subsidieverstrekking.

Risicoprofiel:
Deze openstelling valt onder arrangement 1 en 2 en heeft een midden risicoprofiel. Om dit
risicoprofiel beheersbaar en aanvaardbaar te maken, is het aantal uit te voeren steekproeven
direct gekoppeld aan dit risicoprofiel. Nadere beheersmaatregelen zijn op dit moment niet
mogelijk, anders dan het algemene Sanctiebeleid dat is ingevoerd en dat onderdeel uitmaakt van
hiervoor genoemd M&O-beleid. Het risicoprofiel wordt dan ook geaccepteerd om uitvoering te
geven aan het beleid door middel van deze openstelling.

Openstellingsbesluit subsidie Gezond Natuur Wandelen Zuid-Holland 2021
Totaalbedrag

: € 20.000,00

Programma

: Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s. De provincie gaat pas een

verplichting aan op moment van subsidieverstrekking.

Risicoprofiel:
Deze opstelling valt onder arrangement 1 en heeft een midden risicoprofiel. Om dit risicoprofiel
beheersbaar en aanvaardbaar te maken, is het aantal uit te voeren steekproeven direct
gekoppeld aan dit risicoprofiel. Nadere beheersmaatregelen zijn op dit moment niet mogelijk,
anders dan het algemene Sanctiebeleid dat is ingevoerd en dat onderdeel uitmaakt van hiervoor

3/5

genoemd M&O-beleid. Het risicoprofiel wordt dan ook geaccepteerd om uitvoering te geven aan
het beleid door middel van deze openstellingsbesluit.

Juridisch kader
De aangepaste Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) vormt samen met de Algemene
Subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) het juridisch kader voor subsidiebeschikkingen.
Voor de subsidies die worden aangevraagd via de openstellingsbesluiten, is naast de Srg en Asv
ook het betreffende openstellingsbesluit onderdeel van het juridisch kader.

De besluiten treden in werking na publicatie in het Provinciaal Blad.

2

Voorafgaande besluitvorming

Wijzigingsbesluiten paragraaf 2.6 en bijlage 3

Op 30 maart 2021 hebben GS het ‘aangepaste Handelingskader voor realisatie van het NNN in
vastgesteld. Eén van de onderdelen van het aangepaste Handelingskader is een

Zuid-Holland’

wijziging van het subsidie-instrumentarium om zelfrealisatie van het NNN door derden beter te
faciliteren. De wijziging van paragraaf 2.6 met toevoegen van de aankoopregeling natuur en
bijlage 3 is een invulling daarvan.

Openstellingsbesluiten paragraaf 2.11
Medio november 2020 hebben PS de begroting 2021 vastgesteld. Met dit besluit is een

reservering van € 3.200.000,00 opgenomen in de Subsidieregeling Groen 2016 voor
openstellingen met betrekking tot het Sport & Recreatie beleid in 2021.

3

Proces

Na vaststelling van de besluiten worden deze gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Een dag na
publicatie treden de besluiten in werking en kunnen aanvragen worden ingediend in de
aanvraagperiodes zoals opgenomen in de openstellingsbesluiten en volgens de nieuwe tekst van
paragraaf 2.6.

4

Participatie en rolneming

Wijzigingsbesluiten paragraaf 2.6 en bijlage 3
Het aangepaste Handelingskader voor de realisatie van het NNN in Zuid-Holland, waarin deze
wijziging van de paragraaf 2.6 is aangekondigd, is opgesteld in overleg met onze Groene
Partners.

Openstellingsbesluiten paragraaf 2.11
Voor de openstellingsbesluiten subsidies kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden en stad-landverbindingen is een inventarisatie van projecten geweest bij stakeholders. Deze input is gebruikt
bij het opstellen van de besluiten. Voor Gezond Natuur Wandelen is een gesprek geweest over
de ontwikkelingen.
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5

Communicatiestrategie

De websitepagina van de Srg wordt geactualiseerd.

Wijzigingsbesluiten paragraaf 2.6 en bijlage 3
De Groene Partners die hebben meegedacht met het aangepaste Handelingskader worden
middels de bestaande overleggen op de hoogte gebracht. Andere partijen zullen ook op de
hoogte worden gebracht middels een nieuwsbericht.

Openstellingsbesluiten paragraaf 2.11
De stakeholders, die mee hebben gedaan met de inventarisatie, worden op de hoogte gebracht
van de regelingen via een mail. Daarnaast worden ook andere partijen op de hoogte gesteld door
middel van een nieuwsbericht.
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