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Onderwerp

Instellen themafonds Groenblauwe
schoolpleinen Zuid-Holland.
Geacht bestuur,
Met deze brief willen wij u vragen om een themafonds in te richten ten behoeve van groenblauwe
schoolpleinen in Zuid-Holland. Het belang van een groenblauw schoolplein wordt steeds
duidelijker. Het bevordert de leerprestaties en de sociale vaardigheden van kinderen en zorgt
voor een ontmoetingsplek in de buurt. Het kan ook bijdragen aan het tegengaan van hitte in de
wijken en regenwater tijdelijk opvangen na een hoosbui.
In Noord-Brabant hebben de provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds gezamenlijk een fonds
opgezet om scholen te ondersteunen om hun pleinen groenblauw te maken. Wij hebben dit met
grote interesse gevolgd en sindsdien stappen ondernomen om middelen vrij te maken om ook in

Bezoekadres

onze provincie een dergelijk fonds op te richten. Ook is ambtelijk verkend of een dergelijk fonds
in Zuid-Holland mogelijk zou zijn. De gesprekken zijn positief verlopen, we vernemen daarom
graag van u over hoe aankijkt tegen het vormen van zo’n fonds voor Zuid-Holland.

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Onze ervaringen met uw andere themafondsen waarmee u mede invulling geeft aan onze
doelstellingen zijn positief en we denken dat een themafonds in de groene hoek mooi aan kan
sluiten bij de doelstellingen van uw fonds. Aan een themafonds waarmee de inrichting van
groenblauwe schoolpleinen in Zuid-Holland wordt gestimuleerd, zouden wij te zijner tijd graag een
financiële bijdrage willen leveren in de vorm van een door u aan te vragen subsidie. Hiervoor is
een budget beschikbaar van € 500.000,--. Dit bedrag is door Provinciale Staten op 27 juni met het
Kaderbesluit Groen 2018 voor de komende 3 jaar gereserveerd voor de 50 groenblauwe
schoolpleinen in Zuid-Holland.
Wij verzoeken u te overwegen om jaarlijks een bedrag van € 50.000 aan toe te voegen aan het
themafonds naast onze nog vast te stellen bijdrage. Daarnaast willen wij ook andere partijen
benaderen om middelen aan het fonds toe te voegen. Gespreken hierover met de waterschappen
zijn positief.
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In de bijlage vind u een memo dat als basis kan dienen voor de subsidieaanvraag voor het
instellen van een themafonds. Wij zullen via onze contacten bij de waterschappen nagaan of zij
bereid zijn om ook een bijdrage aan het fonds te doen. Mocht u bereid zijn totinstellen van een
themafonds, zullen wij bij onze begrotingsbehandeling in november aan Provinciale Staten
voorstellen om een begrotingssubsidie te reserveren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds voor
een bedrag van € 500.000. Vervolgens kunt u een susidieaanvraag indienen.
Wij zien uit naar uw reactie op ons voorstel.
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