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Onderwerp
Instellen Themafonds Groenblauwe Schoolpleinen

Advies
1 . Vast te stellen de GS-brief aan het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds over het
mogelijk instellen van een themafonds groenblauwe schoolpleinen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het mogelijk instellen van een themafonds
groenblauwe schoolpleinen.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief aan het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds over het mogelijk instellen van
een themafonds groenblauwe schoolpleinen
- Projectplan Themafonds Groenblauwe Schoolpleinen
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Toelichting voor het College

De Provincie Zuid-Holland werkt aan een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving waar het goed wonen
is, met directie toegang tot hoogwaardig groen, erfgoed en water. Een klimaatbestendige leefomgeving
waar het hoogst haalbare niveau van lichamelijke gezondheid wordt bereikt, stress-gerelateerde
ziektes verder zijn teruggedrongen en waar de hoge betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving
de sociale cohesie versterkt. Een paradijs voor kinderen met speelnatuur, groenblauwe schoolpleinen,
ontdekkingsplekken en klimbomen.
Om het belang te onderstrepen van het aanleggen van groenblauwe schoolpleinen heeft Provinciale
Staten op 8 november 2017 de Motie 756 ‘Groenblauwe schoolpleinen’ aangenomen. Ook in de
nieuwe ontwerp-Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving is de ambitie uitgesproken om 50 groenblauwe
schoolpleinen te realiseren. De memo ‘ themafonds Groenblauwe schoolpleinen’ vormt de uitwerking
van deze motie en ambitie.
De Provincie Zuid-Holland wil samen met partners, zoals gemeenten en waterschappen, stimuleren dat
scholen hun pleinen vergroenen en maatregelen nemen voor wateropvang. Hiertoe willen we het Prins
Bernhard Cultuurfonds verzoeken een themafonds inrichten. Dit fonds wordt mogelijk gemaakt door
financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Ook vragen we het Prins Bernhard Cultuurfonds
Zuid-Holland om jaarlijks €50.000 bij te dragen. Met de waterschappen zijn nog geen concrete
afspraken gemaakt, wel zijn er positieve contacten.
Voor Noord-Brabant heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds reeds een fonds opgezet om scholen te
ondersteunen om hun pleinen groenblauw te maken. De provincie Zuid-Holland heeft dit met grote
interesse gevolgd en sindsdien stappen ondernomen om middelen vrij te maken om een dergelijk fonds
op te richten. Ook is ambtelijk verkend of de oprichting van een dergelijk fonds in Zuid-Holland mogelijk
zou zijn. De gesprekken zijn positief verlopen, we willen daarom graag een vervolgstap zetten en het
Prins Bernhard Cultuurfonds formeel om de opriching van een fonds te vragen.
Daarnaast is er voor andere beleidsterreinen binnen de provincie Zuid-Holland al eerder gekozen voor
themafondsen, zoals het themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland. De keuze voor het
themafonds wordt daar als zeer positief ervaren.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW
Programma

: € 500.000
(in 2019: €1 00.000, 2020: €200.000, 2021: €200.000)
: Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader
Geen juridische consequenties.

2 Proces
Op 27 juni hebben PS met het Kaderbesluit Groen 2018 een bedrag van € 500.000 gereserveerd voor
50 groenblauwe schoolpleinen in Zuid-Holland. Dit besluit is genomen vooruitlopend op de invulling van
de Uitvoeringsagenda van de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving in de vorm van ‘no regret
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maatregelen’. Het valt onder het beleidsthema ‘Groenblauw in en om de stad’
Na vaststelling van de brief aan het bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds door GS zal dit samen met de
memo naar het bestuur van Prins Bernhard Cultuurfonds worden gestuurd voor de
bestuursvergadering van 28 september.
Indien het Prins Berhard Cultuurfonds besluit het fonds in te richten zal bij de Begroting 2019, die 14
november in PS wordt behandeld, een begrotingssubsidieplafond van € 500.000 worden voorgesteld.
Na het vaststellen van dit plafond, kan het Prins Bernard Cultuurfonds Zuid -Holland een subsidie
aanvraag indienen voor het daadwerkelijk oprichten van het themafonds. De beslissing over de
subsidietoekenning valt onder het bestuurlijk mandaat van de rapporteur.

3 Communicatiestrategie
De communicatie zal samen met het Hoogheemraadschap Delfland worden opgepakt in de vorm van
een inspireerde website. Hiertoe is reeds opdracht gegeven. Deze zal naar verwachting eind van het
jaar worden opgeleverd, waarmee ook de eerder genoemde motie 756 ‘Groenblauwe Schoolpleinen’
kan worden afgedaan.
Daarnaast zal het themafonds gepubliceerd worden op de website van het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Het informeren van potentiële aanvragers zal door de Provincie Zuid-Holland in
samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Groene Motor en Instituut Voor Natuureducatie
en Duurzaamheid (IVN) worden opgepakt.
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