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Behandelvoorstel Motie 756 Groenblauwe Schoolpleinen
Geachte Statenleden,
In uw vergadering van 8 november 2017 hebt u de motie nr. 756 Groenblauwe Schoolpleinen
aangenomen waarin ons het volgende wordt verzocht:
a.

De groenblauwe schoolpleinen onder de aandacht te brengen van gemeenten en hen

b.

daarbij expliciet te wijzen op goede voorbeelden en op de diverse cofinancieringsmogelijkheden;
Deze voorbeelden en informatie over financieringsmogelijkheden via een website
beschikbaar te stellen.

Behandelvoorstel
Ad a.
Wij brengen groene schoolpleinen op verschillende manieren bij gemeenten onder de aandacht:
- Enquête en bijeenkomst gemeenten
-

-

Samenwerking met EMS film De Wilde Stad
Programma Groen doet Goed
Initiatief uit werkatelier Rijke Groenblauwe Leefomgeving met stageonderzoek

Enquête en bijeenkomst gemeenten over groenparticipatie
Om de samenwerking met gemeenten op het thema groenparticipatie te versterken is
afgelopen maand een enquête naar alle gemeenten gezonden om te onderzoeken op
welke wijze zij groene initiatieven mogelijk maken. Groene schoolpleinen was één van de
elementen van de enquête. Acht van de achttien gemeenten die tot nu toe hebben
gereageerd, gaven aan met groene schoolpleinen bezig te zijn.
Op 18 januari staat een bijeenkomst met alle gemeenten gepland. Groene schoolpleinen
zullen op deze bijeenkomst expliciet aandacht krijgen. Naar aanleiding van de motie zal
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het blauwe element nadrukkelijker worden meegenomen
-

Samenwerking met EMS film De Wilde Stad
Om de groene omgeving rondom de school te verkennen hebben we bijgedragen aan
het lespakket dat hoort bij de film De Wilde Stad die begin volgend jaar uit komt. Het
lespakket kan hierdoor gratis beschikbaar gesteld worden aan scholen en bevat naast
mooie beelden uit de film opdrachten om rondom de school op onderzoek uit te gaan.

-

Programma Groen doet Goed
Het programma Groen doet Goed heeft als uiteindelijke doel om kinderen uit de stenige
wijken avonturen te laten beleven in de natuur. Maar de natuur begint al op het
schoolplein. In de BAR gemeenten (Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk) heeft dit tot
een Groen doet Goed programma geleid waar gestart wordt met het vergroenen van tien
schoolpleinen.

-

Initiatief uit werkatelier Rijke Groenblauwe Leefomgeving met stageonderzoek
Tijdens de werkateliers die voor de zomer zijn gehouden in het kader van het opstellen
van de koersen voor de Visie Groenblauwe Leefomgeving is het thema groenblauwe
schoolpleinen op twee van de drie bijeenkomsten naar voren gekomen als belangrijk
thema om aan te gaan werken. Het idee achter dit initiatief is om vanuit bij de
ontwikkeling, het gebruik en het beheer van het groenblauwe schoolplein ook de
bewoners rondom het schoolplein te betrekken om het succes van groenblauwe
schoolpleinen te vergroten. Inmiddels hebben we contact gelegd met een stagiair
Toegepaste Biologie die een onderzoek gaat doen naar de stand van zaken van
groenblauwe schoolpleinen in Zuid-Holland. Er is een website
www.groeneschoolpleinen.nl , maar deze is volgens ons niet meer actueel. Om een
totaalbeeld in Zuid-Holland te krijgen, willen we een stageonderzoek laten doen.
Het stage onderzoek onder andere ingaan op de vragen:
-

Wat zijn goede voorbeelden in Zuid-Holland ?
o Hoe worden deze groenblauwe schoolpleinen benut ?
o Wat zijn knelpunten bij het gebruik van de groenblauwe schoolpleinen ?

-

o Op welke wijze is de buurt bij het groenblauwe schoolplein betrokken ?
Waar liggen wensen voor een groenblauw schoolplein, maar is dit nog niet
gerealiseerd?

-

o Wat zijn belemmeringen bij de realisatie ?
Welke aanbevelingen zijn er voor gemeenten en provincie om de aanleg en gebruik
van groenblauwe schoolpleinen te vergroten ?

Wij nodigen mevrouw Sahin uit om deel te nemen in de begeleidingscommissie van het stage
onderzoek.
De eindresultaten van het onderzoek verwachten we in het najaar van 2018, maar ook lopende
het onderzoek willen we communiceren over het thema en actuele informatie delen. Bijvoorbeeld
op de genoemde bijeenkomst op 18 januari met gemeenten.
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Ad b.
Om de financieringsmogelijkheden door fondsen en subsidieregelingen in Zuid-Holland in kaart te
brengen staat begin januari staat een workshop gepland met partners. Dit overzicht beoogt een
breder beeld te geven voor mogelijke cofinanciering voor groene initiatieven. Naar aanleiding van
deze motie zal in het overzicht expliciet worden aangegeven welke fondsen/regelingen voor
groene schoolpleinen gelden. Het overzicht zal in het voorjaar van 2018 op onze website worden
geplaatst en op die van IVN en De Groene Motor.
Resultaten van het stageonderzoek zullen specifiek onder de aandacht van gemeenten worden
gebracht. Rondom de bijeenkomst over de ondersteuning van groenparticipatie zal een netwerk
van gemeentelijke contactpersonen worden gevormd. We zullen hen over de resultaten van het
onderzoek informeren en uitnodigen voor een presentatie.
Met de bovengenoemde activiteiten vertrouwen wij erop uitvoering te geven aan de door u
aangenomen motie 759 en geven wij u in overweging de motie als afgehandeld te beschouwen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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secretaris,

voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

