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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-620996840
(DOS-2017-9056)

 

 

 

Contact

drs. H.A. van Hamersveld
070 - 441 61 17
ha.van.hamersveld@pzh.nl

Onderwerp

Motie 756 Groenblauwe Schoolpleinen 

Publiekssamenvatting

Groene Schoolpleinen dragen bij aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Ook

vormen ze een plek die kan bijdragen aan het opvangen van regenwater en het tegengaan van

hittestress. Voor buurtbewoners kan het ook een aantrekkelijk element zijn in hun leefomgeving.

Op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin gevraagd wordt

om groene schoolpleinen onder de aandacht van gemeenten te brengen en goede voorbeelden

en co-financieringsmogelijkheden aan te geven. Ook vragen Provinciale Staten in de Motie deze

informatie op een website beschikbaar te stellen. In het behandelvoorstel geven Gedeputeerde

Staten aan hoe de provincie invulling zal gaan geven aan deze motie. 

  
Advies

1 . Vast te stellen de GS brief - Behandelvoorstel Motie 756 – Groenblauwe Schoolpleinen; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS brief - Behandelvoorstel Motie 756 –

Groenblauwe Schoolpleinen.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlage
- GS brief – Behandelvoorstel Motie 756 – Groenblauwe Schoolpleinen – DOS-2017-0009056

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar drs. H.A. van Hamersveld Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Delmeire, JAJ digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 28 november 2017 
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1 Toelichting voor het College

 

Zie de GS brief

 

Financieel en fiscaal kader

Geen financiële gevolgen

 

Juridisch kader

Geen juridische consequenties

 

2 Proces

 

Het behandelvoorstel is afgestemd binnen de beleidsafdeling en met de initiatiefgroep

Groenblauwe schoolpleinen, die is voortgekomen uit de werkateliers Groenblauwe Leefomgeving

in juni. In de initiatiefgroep nemen een GGD (ambassadeur), Omgevingsdienst, Gemeente, IVN

en provincie deel.

De GS brief met daarin het behandelvoorstel wordt na vaststelling toegezonden aan Provinciale

Staten.

 

3 Communicatiestrategie

 

Met gemeenten zal contact gezocht worden voor deelname aan een bijeenkomst in januari.

Specifiek over groenblauwe schoolpleinen zal op een later moment een communicatie strategie

worden opgesteld, gezien het beschikbaar stellen van informatie op een website een element van

de motie is.

 


