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Subsidie kwaliteitsimpuls provincie Zuid-Holland - Krediet
D22-16639
23 juni 2022
Sebastiaan Huls

1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de subsidieaanvraag ‘Kwaliteitsimpuls recreatie in
groengebieden’ door de Groenalliantie van in totaal €70.000, waarvan €37.352
eigen bijdrage is;
Vaststellen van de eigen bijdrage van €51.352 voor het krediet ‘Route en
voorzieningen voor mensen met een beperking’ ten laste van de
Investeringsreserve Groen voor Iedereen;
Dit voorstel ter advies voor te leggen aan de nieuwe gebiedsadviescommissie.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De provincie Zuid-Holland heeft op 15 april de subsidie ‘Kwaliteitsimpuls recreatie in
gebieden’ opengesteld. De subsidieregeling is bedoeld om bestaande voor recreatie
bestemde gebieden aantrekkelijk(er) te maken voor inspannen en ontspannen. Een
kwaliteitsimpuls in de beleving van het groen zelf en/of de recreatieve voorzieningen (denk
aan voorzieningen als speelplaatsen, speelbossen, bootcamp, hindernisbanen of trimroutes)
kan bijdragen aan een meer aantrekkelijk en beweegvriendelijk groengebied. De
kwaliteitsimpuls is bedoeld voor recreatiegebieden, stedelijke groenstructuur en drukke
stranden, zoals zij zijn opgenomen in de omgevingsvisie.
De openstelling van deze subsidie sluit aan bij de projecten uit de Investeringsagenda om
routes en voorzieningen te realiseren voor mensen met een beperking. Door het aanleggen
hiervan maakt Groenalliantie haar natuur- en recreatiegebieden toegankelijk voor een
bredere doelgroep om te kunnen inspannen en ontspannen. Het betreft de zes gebieden
Reeuwijkse Hout, Goudse Hout, Gouwebos, ’t Weegje/Oostpolder, Krimpenerhout en
Loetbos. Het Loetbos voldoet vanwege de Natuurnetwerk Nederland-status niet aan de
subsidievoorwaarden. Dit onderdeel komt volledig ter financiering van Groenalliantie, de
bedragen wijken daardoor af van de gecommuniceerde bedragen in het bestuursvoorstel
aan het Dagelijks Bestuur op 31 maart jl.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 31 maart 2022:
Ingestemd met het krediet Route en voorzieningen voor mensen met een beperking
AB 31 maart 2022:
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Ingestemd met uitvoeringskrediet met een bedrag van €1.237.500 voor het
programma Groen voor Iedereen
AB 13 december 2021: D21-48007
Investeringsagenda 2021-2025 vastgesteld.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Het project is onderdeel van het reeds toegekende uitvoeringskrediet met een bedrag van
€ 1.237.500,-. Conform bestuursbesluit 31 maart 2022 door het AB worden kredieten voor
projecten uit de Investeringsagenda individueel vastgelegd.
Financiering routes en voorzieningen voor mensen met een beperking
In onderstaande tabel zijn de totale projectkosten weergeven, de gevraagde subsidiebijdrage
en de beoogde financiering door de Groenalliantie.
Eigen bijdrage in %
Eigen bijdrage p-component boven 90,00 euro
Bijdrage overig

53%

€
€
€

37.352
4.703
31.648

Gevraagde provinciale subsidie in %

47%

€

32.648

€

70.000

Totaal

Aangezien slechts vijf van de beoogde zes gebieden in aanmerking komen worden de
kosten voor de routes en voorzieningen in het Loetbos voor rekening van Groenalliantie.
Bovenop de gevraagde eigen bijdrage bij de subsidie komt een bedrag van €14.000.
Daarmee komt de totale eigen bijdrage op €51.352 voor het realiseren van routes en
voorzieningen voor mensen met een beperking.
Het voorstel tot vormen van de Investeringsreserve Groen voor Iedereen wordt gedaan bij de
behandeling van de jaarrekening in het AB van 23 jun 2022. Indien dit voorstel niet wordt
overgenomen dan zou de eigen bijdrage ten laste van de Investeringsreserve komen.
Wanneer de subsidie niet wordt toegekend, wordt het bestuur daarover geïnformeerd en
vallen de claims voorlopig vrij op de Investeringsreserve Groen voor Iedereen dan wel de
Investeringsreserve. Zonder externe financiering staat volgens het programmaplan de
uitvoering op de planning voor 2023.
Beheerkosten
De kwaliteitsimpuls heeft invloed op het reguliere beheer en onderhoud. Per natuur- en
recreatiegebied stijgen de beheerlasten met een bedrag van €500,-, in totaal €3000,-, zoals
reeds opgenomen in de Investeringsagenda 2021-2025. Deze lasten zijn opgenomen in de
ingroeiregeling.
6. COMMUNICATIE
Voor de communicatie wordt de provincie Zuid-Holland betrokken als subsidieverstrekker.
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7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Het voorstel is ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
•
•

Ter advies voorleggen aan uw gebiedsadviescommissie;
Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. Ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris

3

