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Verzenddatum
Betreft: Initiatiefvoorstel ‘Groen doet kinderen goed’

13 JUNI 2078
Kenmerk

Geachte leden,
Tijdens de vergadering van uw commissie Natuur, Water, Landbouw en
Milieu (NLWM) d.d. 12 maartjl. heeft de heer A.E. van Liere (Partij voor
de Dieren) een initiatiefvoorstel overhandigd aan onze portefeuillehou
der natuur en aan de voorzitter van de commissie NWLM. Het initiatief
voorstel is getiteld ‘Groen doet kinderen goed’ en richt zich op de ver
groening van schoolpleinen in Noord-Holland. Door middel van deze
brief geven wij onze reactie op dit initiatiefvoorstel.
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Samenvatting initiatiefvoorstel

Het initiatiefvoorstel beschrijft de positieve effecten van groene schoolpleinen en vraagt ons college om een subsidieregeling in te stellen, met
een subsidieplafond van € 1 miljoen, voor het vergroenen van 40
schoolpleinen in Noord-Holland, waarmee naar schatting 11 .000 kin
deren bereikt kunnen worden. Een onderdeel van de subsidieregeling
zou zijn om € 3.000,- voor de ontwerpfase beschikbaar te stellen en
pas daarop te besluiten over een volgende bijdrage met een maximum
van € 25.000,-, of 50% van het totaal per schoolplein. Daarnaast zou
het Oranjefonds kunnen worden gevraagd ondersteuning te bieden aan
scholen in kwetsbare wijken.
Ervaringen met groene schoolpleinen

Wij delen de waardering voor groene schoolpleinen die uit het initiatief
voorstel spreekt. Er komt steeds meer kennis beschikbaar over de posi
tieve effecten van groene schoolpleinen.1 2
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Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie. Agnes van de Berg, Sjerp de
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Groene schoolpleinen, een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basis
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Groene schooipleinen hebben een positief effect op het welbevinden
van jonge leerlingen, onder andere doordat er meer wordt gespeeld op
een groen schoolplein, dit spel intensiever en gevarieerder is en het
plein ook na schooltijd vaker gebruikt wordt, waardoor het een grotere
buurtfunctie krijgt. Een groen schoolplein nodigt kinderen uit om oog te
hebben voor de natuur. Ook zijn er aanwijzingen dat kinderen meer
groente en fruit eten als ze samen met de klas werken in een moestuin.
Het concentratievermogen van kinderen is beter na buiten spelen op
een groen schoolplein. Ten slotte draagt een groen schoolplein bij aan
het voorkomen van hittestress en wateroverlast (klimaatadaptatie) en
kan het positieve effecten hebben op de biodiversiteit in stedelijk ge
bied.
Wat doen we al in Noord Holland?
Aanpak Groen Kapitaal

Wij stimuleren, zoals onder andere aangegeven in de Agenda Groen
(201 3), de vermaatschappelijking van natuur door verschillende natuurcombinaties, waarbij de (maatschappelijke, sociale of economische)
waarde van groen beter wordt benut. Dit doen wij onder andere via de
Aanpak Groen Kapitaal en het organiseren van kenniscafés en groen
labs. Tijdens deze bijeenkomsten geven wij initiatiefnemers van groene
projecten de mogelijkheid om kennis te delen en geven wij innovatieve
projecten (koplopers) een podium. Zo hebben wij de film “De Wilde
Stad” (www clewildestacLnl) ondersteund, inclusief het bijbehorende
educatiepakket voor natuur voor basisscholen en VMBO. Een ander
voorbeeld is de conferentie van 7 februari jI. over het innovatieve con
cept Tiny Forest”, bedacht door het Instituut voor Natuureducatie (IVN),
op ons provinciehuis. Deze minibosjes in stedelijke gebieden worden
zodanig ingericht dat ze een soort openluchtklassen vormen voor kin
deren. De eerste Tiny Forest is aangelegd in Zaanstad. Door een bijdra
ge van de Postcodeloterij is het mogelijk dat nu meer van dergelijke
plekken worden ingericht. Met ecologische voedselbossen stimuleren
wij de biodiversiteit en ecologisch voedsel, door stukjes bos aan te leg
gen waarin de bomen en de planten zowel biodivers als eetbaar zijn.
Daar is de Groene Oase in Koedijk een voorbeeld van. Wij stimuleren het
concept Groenspoor in Heiloo, een werkwijze waar samen met partners
een fijnmazig groen netwerk tot stand komt. Een belangrijke onderdeel
daarvan is de groensafari; samen ter plaatse kijken en bespreken wat de
wensen, kansen en mogelijkheden zijn. Momenteel proberen we deze
werkwijze op regionale schaal toe te passen in de regio Alkmaar. Ook
groene schooipleinen passen binnen dit gedachtengoed.
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Betrekken bij Groen: ondersteuning van vrijwilligers
IVN ondersteunt groene vrijwilligers en verzorgt natuureducatie, onder
andere via een subsidie die wij verstrekken met het programma ‘Betrek
ken bij Groen’. Vanuit die rol heeft IVN in meerdere provincies ervaring
met het begeleiden van scholen bij het inrichten van groene schoolplei
nen. In 201 7 organiseerde IVN een bijeenkomst over dit onderwerp in
Noord-Holland. Er zijn goede voorbeelden, maar het is (nog) niet van
zelfsprekend dat deze breder worden overgenomen. Zo bleek tijdens de
bijeenkomst die IVN organiseerde dat voldoende (bestuurlijke) onder
steuning en financiële middelen belangrijke voorwaarden zijn voor het
succesvol kunnen aanleggen van groene schoolpleinen.
In het initiatiefvoorstel wordt (terecht) geconstateerd dat er de laatste
jaren al groene schoolpleinen zijn aangelegd en dat verschillende ge
meenten hiervoor ondersteuning bieden. Hoewel wij geen volledig over
zicht hebben, is ons bekend dat in ieder geval de gemeenten Amster
dam, Haarlem en Haarlemmermeer een subsidieregeling in het leven
hebben geroepen.
Conclusie

Het gedachtengoed van het initiatiefvoorstel namelijk het bevorderen
van groene schooipleinen past goed binnen onze Agenda Groen, Aan
pak Groen Kapitaal en het programma Betrekken bij Groen. Groene
schoolpleinen kunnen immers een bijdrage leveren aan een gezonde
groene leefomgeving, klimaatbestendigheid en het tegengaan van hittestress, het bevorderen van biodiversiteit in de stad, natuureducatie en
het ondersteunen van natuurvrijwilligers.
—
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Om deze reden wil ons college graag een bijdrage leveren aan de verde
re ontwikkeling van groene schoolpleinen. De vorm die in het initiatief
voorstel wordt gesuggereerd een subsidieregeling voor de realisatie
van groene schoolpleinen vinden wij echter niet passend bij de pro
vinciale rol, omdat we ons daarmee teveel bewegen in het gemeentelijk
domein. Meer passend bij de provinciale rol, zou zijn om in te zetten op
kennisdeling, bijvoorbeeld door een verkenning uit te (laten) voeren
naar hoe anderen kunnen profiteren van goede voorbeelden, of hoe een
schoolplein dat eenmaal groen is ingericht, ook duurzaam in stand kan
worden gehouden. Binnen de huidige begroting kunnen wij voor zo’n
verkenning middelen vrij maken. Daarnaast stellen wij ons voor dat de
provincie een verbindende rol vervult, samen met relevante partners
zoals gemeenten, GGD’en en organisaties zoals bijvoorbeeld IVN en
Jantje Beton, die ervaring hebben met dit onderwerp.
—

—

NH 0001

1064527/1064249

414

Eind 201 8 zullen wij de stand van zaken rondom groene schooipleinen
presenteren tijdens het Groen Kapitaal congres.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en
vernemen graag of uw Staten het initiatiefvoorstel ondersteunen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

proMinciesecretaris
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