Bijlage 1:
Overzicht en toelichting van door Gedeputeerde Staten vastgestelde deelsubsidieplafonds 2017
met betrekking tot de 1e aanvraagperiode project- en boekjaarsubsidies
Subsidie- Paragraaf
regeling
nr.

1.6.46

Titel van de regeling

Subsidieregeling molens ZuidHolland 2013

1.6.47

Doel Subsidie
Aanvraagperiode
plafond 1e
aanvraagperiode
2017
4.5

300.000

2 Draaipremies

4.5

100.000 1-1-2017 tot 282-2017

3 Instandhouding

4.5

200.000 1-9-2016 tot 3011-2016
0

3.4

2

Subsidieregeling planvorming
bedrijventerreinen en greenports
Zuid Holland
Planvorming Bedrijventerreinen

3.4

0 1-7-2016 t/m 309-2016

3

Planvorming Greenportlocaties

3.4

Uitvoeringsregeling Groen (URG)
Zuid Holland 2014

1.5

0 1-7-2016 t/m 309-2016
69.000

Boekjaarsubsidies voet- en fietsveren
met een regionale functie

1.5

1.6.59
3.1

69.000 1-7-2016 t/m 209-2016

Ter toelichting op de tabel dienen de volgende opmerkingen:
1.
2.
3.

4.
5.

Subsidies die opgenomen zijn in de tabel deelsubsidieplafonds zijn subsidies die op
basis van een subsidieregeling worden verstrekt;
De verantwoordingsarrangementen volgens het Uniform Subsidie Kader (USK) zijn van
toepassing;
Voor de onder de Algemene subsidieverordening (Asv) vallende subsidieregelingen
wordt in de tabel de aanvraagperiode opgenomen. Hierin wordt aangegeven wanneer
subsidieaanvragen kunnen worden ingediend;
Indien bij de verlening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de
betreffende subsidieregeling;
Voor 1.6.46 de subsidieregeling Molens worden de volgende deelplafonds voorgesteld:
a.
b.

Voor par. 2; Voor draaipremies wordt een deelplafond van € 100.000 voorgesteld
Deze subsidie wordt verstrekt voor het doen draaien van een molen
Voor par. 3; Voor iInstandhouding wordt een deelplafond van € 200.000 voorgesteld
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Deze subsidie wordt verstrekt voor de instandhouding van historische molens. Het
betreft voor 2017 een beperkt aantal molens waarvoor naar verwachting
instandhoudingssubsidie zal worden aangevraagd;
6.

7.

Voor 1.6.47 de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties
Zuid Holland geldt dat deze subsidieregeling zal worden herzien, omdat de bestaande
regeling niet meer geheel aansluit op de vernieuwde bedrijventerreinenstrategie in het
kader van de Beleidsvisie regionale economie en energie. Daarnaast lijkt de huidige
regeling onvoldoende aan te sluiten op concrete behoeften van de Greenportbedrijven.
Gedurende de periode dat de subsidieregeling wordt aangepast ten behoeve van de
nieuwe strategie worden er geen aanvragen in behandeling genomen. De deelplafonds
voor par. 2 en 3 worden op € 0 (nul) voorgesteld;
Voor 1.6.59 de Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid Holland 2014 wordt voor de
paragraaf 3.1 fiets- en voetveren een deelplafond van € 69.000 voorgesteld. Deze
subsidie biedt ondersteuning van exploitatie van voet- en fietsveren, die een belangrijke
recreatieve functie vervullen en een onderdeel zijn van regionale recreatieve
routestructuren.
In maart 2016 heeft GS fase 1 van de meerjarige programmering vastgesteld. Met het
beoogde besluit in fase 2 (oktober 2016) op de volledige programma's wordt een
meerjarige programmering UPG 2016-2019 vastgesteld. Uiterlijk op dat moment zal ook
een aangepast financieringsinstrument hiervoor zijn vastgesteld met de daarvoor
noodzakelijke subsidieplafonds..
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