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Inleiding
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 hebben Provinciale
Staten de Motie 756 ‘Groenblauw schoolpleinen’ aangenomen. Ook in de nieuwe Visie Rijke Groenblauwe
Leefomgeving is de ambitie uitgesproken om 50 groenblauwe schoolpleinen te realiseren. Deze memo
vormt een aanzet voor de mogelijke uitwerking van een themafonds.
Groenblauwe schoolpleinen, brengen groen en water dichtbij. Kinderen komen in een vroeg stadium in
aanraking met de natuur. Hierdoor zullen ze later beter het belang van groen en water in de stad begrijpen.
Daarnaast levert het ook direct gezondheidsvoordelen op. Tevens bevordert het de leerprestaties en de
sociale vaardigheden van kinderen en kan het gebruikt worden als buiten leslokaal. Door het groenblauwe
schoolplein te gebruiken als leslokaal kunnen de aspecten van de natuur beter worden uitgelegd en wordt
het door de scholieren geassocieerd met verbeterde concentratie, meer avontuur, meer energie, ontdekken
en spelen. Een groenblauw schoolplein kan naast natuureducatie ook ingezet worden voor drama-, gym- en
tekenlessen. Daarnaast draagt de aanleg van groenblauwe schoolpleinen bij aan klimaatadaptatie door het
tegengaan van hitte in de wijken en regenwater tijdelijk opvangen na een hoosbui en is het een
ontmoetingsplek voor de buurt, hierbij wordt de sociale cohesie versterkt.
Instelling van het Themafonds
Provincie Zuid-Holland wil samen met partners, zoals gemeenten en de waterschappen, stimuleren dat
scholen hun pleinen vergroenen en maatregelen nemen voor wateropvang. Hiertoe willen we het Prins
Bernhard Cultuurfonds verzoeken een themafonds in te richten. Dit fonds wordt mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen van de provincie Zuid-Holland. Ook vragen we het Prins Bernhard Cultuurfonds ZuidHolland om jaarlijks €50.000 bij te dragen. Met waterschappen zijn nog geen concrete afspraken gemaakt,
wel zijn er positieve contacten. Op dit moment zijn de waterschappen nog niet ver genoeg om vanaf het
begin bij te dragen aan het fonds. De intentie is er om in een later stadium de waterschappen te betrekken
bij dit fonds. Op deze manier ontstaat er een centraal punt voor de subsidieaanvragen voor groenblauwe
schoolpleinen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds beheert dit themafonds.
GS van Zuid-Holland en het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland besluiten over de
stap voor het instellen van een themafonds groen blauwe schoolpleinen in september 2018. Nadat beide
partijen akkoord zijn zal de provincie een begrotingssubsidieplafond vaststellen en het Prins Bernhard
Cultuurfonds een subsidieaanvraag doen bij de Provincie Zuid-Holland voor een bedrag van €500.000.
De beoogde looptijd van het themafonds is van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2021. In de
hiernavolgende tabel wordt de financiële voeding van het fonds weergegeven:

Bijdrage PZH

Verzoek bijdrage PBCF

Bijdrage Waterschappen/gemeenten/andere
fondsen

2019

€ 1 00.000

€ 50.000

PM

2020

€ 150.000

€ 50.000

PM

2021

€ 200.000

€ 50.000

PM

Tabel 1 : specificatie jaarlijks financiële bijdrage

Doelstelling en voorwaarden Themafonds
Het themafonds ondersteunt projecten die bijdragen aan het vergroenen en/of verblauwen van
schoolpleinen van basisscholen. De aanvraag kan worden ingediend door stichtingen en verenigingen. Niet
door particulieren en overheden. Het Prins Bernhard Cultuurfonds hecht grote waarde aan het bereiken van
een breed publiek bij voorkeur nieuwe publieksgroepen. Hierbij is het belangrijk dat de schoolpleinen
toegankelijk zijn voor de leerlingen tijdens schooltijden maar daarnaast ook voor een breder publiek, zoals
omwonenden, buiten deze tijden. Ten slotte zal aandacht gevraagd worden voor het gebruik en het beheer
van de schoolpleinen na de aanleg ervan.
Mogelijke elementen van een aanvraag voor een bijdrage uit het fonds:
·
·

Motivatie voor de participatie aan het vergroenen en verblauwen van schoolpleinen;
Motivatie voor openstelling van het schoolplein voor de buurt, hoe is betrokkenheid vormgegeven;

·
·

De subsidieaanvraag heeft een maximumbedrag van €15.000;
Naast het geld dat de provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds beschikbaar stellen, moet de
aanvrager 50% aan andere fondsen/ subsidies of eigen bijdrage regelen;

·
·

Beschrijving van de uitgangssituatie (huidige inrichting) van het schoolplein;
De planfase van een groen blauw schoolplein is niet subsidiabel, alleen subsidiale kosten voor
inrichting en beheer;

·

Plan van aanpak, met o.a. uitgewerkt hoe de participatie van kinderen en de omwonenden is
vormgegeven, wat de beoogde resultaten zijn en hoe daarnaartoe wordt gewerkt;
Een Begroting (onderbouwd met offertes) en een dekkingsplan;

·
·
·

Startdatum en planning;
Op voorhand moet de aanvrager met een plan komen hoe het beheer van de schoolpleinen
geregeld is;

·
·

Aanvragers kunnen rechtspersonen zijn die werkzaam zijn op het gebied van onderwijs;
Overeenkomst dat er een minimale periode van 5 jaar gebruik kan worden gemaakt van het groen
blauwe schoolplein ,ofwel de school is nog een periode van 5 jaar gehuisvest op de locatie;

·

Is de aanvragende instelling klein, middelgroot of groot.

Stichtingen en verenigingen kunnen op vier momenten in het jaar een aanvraag indienen bij het Prins
Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland: www.cultuurfonds.nl/zuid-holland/aanvragen o.v.v. aanvraag
Themafonds Groenblauwe Schoolpleinen Zuid-Holland.
Communicatie
De communicatie met potentiële aanvragers toe zal worden opgepakt door de Provincie Zuid-Holland in
samenwerking met Prins Bernhard Cultuurfonds, de Groene Motor en Instituut Voor Natuureducatie en
Duurzaamheid.

