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Onderwerp:
Initiatievoorstel PvdD ‘Groen doet kinderen goed’

De commissie adviseert:
het Initiatiefvoorstel PvdD "Groen doet kinderen goed" na een afstemmingsronde per mail met een aangepast
ontwerpbesluit ter bespreking door te geleiden naar PS van 12 november 2018.
Uittreksel concept-verslag commissie NLWM 29-10-2018:
4b.
Initiatiefvoorstel PvdD "Groen doet kinderen goed"
De voorzitter licht het agendapunt toe en geeft als eerste de heer Van Liere als indiener het woord voor een
toelichting.
TOELICHTING
De heer Van Liere (PvdD) is benieuwd naar de reactie van de commissieleden op het voorstel. Hij is blij met
het positieve advies van GS. Groene schoolpleinen dragen bij aan het realiseren van provinciale natuurdoelen.
Het voorstel ziet op een subsidieverordening, maar GS kiezen een andere invalshoek. Andere provincies
kiezen wel voor een manier van cofinanciering.
COMMISSIEBEHANDELING
Mevrouw Terlouw (CU/SGP) steunt het voorliggende voorstel en de inzet van cofinanciering. Ze roept GS op
het voorstel met tempo uit te werken.
Mevrouw De Meij (50PLUS) benadrukt dat groen ook goed is voor ouderen. Ze steunt het voorstel en roept GS
op groene schoolpleinen te stimuleren, net zoals andere provincies doen.
De heer Bouberg Wilson (ONH) steunt de argumenten van GS om kennis te delen en stelt een
subsidieregeling voor waarin de provincie gemeentelijke initiatieven voor 50% ondersteunt.
De heer Kramer (GroenLinks) is enthousiast over het initiatiefvoorstel en denkt dat gemeenten blij zijn met
deze provinciale inzet. Het is goed om nog meer instrumenten te bedenken, maar aan het begin van dit soort
trajecten is een financiële stimulans nodig. Hij steunt de inzet van cofinanciering.
Ook mevrouw De Groot (SP) is enthousiast over het voorstel. Ze stelt voor om de groene schoolpleinen
analoog aan fietspaden of bushaltes voor 50% te financieren. Voldoende middelen blijken immers voorwaarde
voor het succesvol aanleggen van schoolpleinen. Bovendien dragen groene speelpleinen bij aan een goede
waterhuishouding.
De heer Van der Sluis (PVV) complimenteert de PvdD met het mooie initiatiefvoorstel. Hij vraagt of de
gemeenten en scholen zelf willen investeren, welke scholen het betreft en wanneer groen groen genoeg is.
Ook wil hij weten wie de extra onderhoudskosten draagt.
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Ook de heer De Kam (CDA) uit zijn waardering voor het PvdD-voorstel, als belangrijke eerste stap om
kinderen vertrouwd te maken met wat groeit en bloeit. Wel vraagt hij welke rol hierin is weggelegd voor de
provincie en waarom in het positieve advies van GS het financiële aspect onbenoemd blijft. Hij vraagt of de
PvdD de groene schoolpleinen ook ziet als middel om kinderen groente te laten verbouwen. Het CDA ziet
graag een dekkingsvoorstel van GS.
De heer Voskuil (PvdA) merkt op dat groen goed is voor alle leeftijden en dankt de PvdD voor het mooie
voorstel om meer groen in de stad terug te brengen. Hij pleit voor een ander dekkingsvoorstel en stelt voor
om te starten met een provinciale coördinerende, aanjagende rol. Als dit tot onvoldoende vergroening van
schoolpleinen leidt, is een volgende stap bespreekbaar. Het is van belang om het onderhoud goed te
beleggen.
Mevrouw De Meij (50PLUS) vraagt hoe de heer Voskuil weet dat het dekkingsvoorstel niet haalbaar is.
De heer Voskuil (PvdA) durft op basis van resultaten uit het verleden te voorspellen dat dit het geval is.
De heer Bouberg Wilson (ONH) wil vooraf een oplossing bedenken voor het beperkte subsidiebudget.
De heer Voskuil (PvdA) heeft niet gezegd dat de subsidiepot uitgeput raakt. GS melden dat het budget een
coördinerende rol dekt. Hij wil aanvullende actie ondernemen als het resultaat uitblijft en stelt voor om dan
bijvoorbeeld een subsidieregeling in te zetten. Hij refereert ook aan het inzetten van mogelijke
derdegeldstromen.
De heer Kramer (GroenLinks) meent dat de ervaring in andere provincies leert dat provinciale
steun gemeenten overtuigt en vraagt of de PvdA cofinanciering steunt als andere middelen niet
toereikend zijn.
De heer Voskuil (PvdA) kent de situatie in andere provincies. Daar speelde ook een gebrek aan
regelkunde en organisatiekracht. Hij denkt dat de inzet van GS dit borgt en wil indien nodig aanvullende actie
ondernemen. Dan is in ieder geval een ander dekkingsvoorstel nodig.
Mevrouw Weemhoff (D66) memoreert de keuze van Gelderland voor cofinanciering van groene schoolpleinen.
Noord-Holland maakt hierin andere keuzes en heeft bijvoorbeeld onlangs bijenkasten en -educatie
gefinancierd. Een groen speelplein is een mooi doel en een mooi middel om onderwijs-, beleids- en
natuurdoelen te bereiken. Interbestuurlijke cofinanciering voor schoolpleinen is geen kerntaak van de
provincie, maar D66 steunt het doel wel. Voor deze leeftijdsgroep is gezondheid heel belangrijk en de
kwaliteit van groen in hun omgeving doet ertoe. D66 is enthousiast over het royale aanbod van GS en vindt
dat voor deze periode voldoende.
Mevrouw Rommel (VVD) heeft waardering voor het voorstel, maar ziet hierin geen rol voor de provincie. Ze
wil de verkenning graag breder trekken naar de inzet van andere instellingen voor schoolpleinen en is
benieuwd naar de uitkomsten.
De heer Van Liere (PvdD) is blij met de brede waardering voor het voorstel. Iedereen deelt het belang van het
doel, maar verschilt van mening over de manier waarop dit bereikt kan worden. Groen is goed voor alle
leeftijdsgroepen, maar dit voorstel heeft een specifiek doel.
In sommige gemeenten is cofinanciering beschikbaar, ook in Noord-Holland. De ervaring in Noord-Brabant
leert dat inzet van de provincie en het waterschap de bal in gemeenten aan het rollen brengt. Het voorstel is
niet bedoeld voor het financieren van hele groene schoolplein en synergie met de aanleg van fietspaden bij
schoolpleinen valt hier ook niet onder. Het beleid en de beschikbaarheid van cofinanciering verschilt per
gemeente. De provincie kan zorgen dat een groen speelplein voor alle scholieren beschikbaar is. De heer Van
Liere kent nog geen gevallen van te groene schoolpleinen. In Noord-Holland is ongeveer 17% van de
speelpleinen groen. De PvdD wil dit percentage graag verhogen. Ervaring leert dat subsidievoorzieningen als
deze snel overvraagd worden. De schoolbesturen moeten een aanvraag doen en dragen ook de meerkosten
voor het onderhoud. De PvdD heeft geen norm benoemd voor een "groen genoeg" schoolplein. Dit kan
overigens zeker een moestuin bevatten en zo een waardevolle aanvulling voor natuur- en milieueducatie zijn.
De heer Van Liere moet een andere dekking zoeken, omdat het voorstel is achterhaald door recente
besluitvorming. De wijziging kan bij de eerstvolgende begrotingswijziging geformaliseerd worden.
De provincie heeft al eerder een bijeenkomst over groene speelplaatsen georganiseerd met het IVM. Dit
initiatief heeft echter niet tot een groot aantal groene speelpleinen geleid.
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Derdegeldstromen zijn zeker belangrijk als aanjager van groene speelpleinen, maar ook hierin zijn grote
lokale verschillen. De PvdD wil een groen speelplein beschikbaar maken voor alle Noord-Hollandse kinderen.
De heer Van Liere nuanceert de stelling dat Noord-Holland niet voor cofinanciering is. Dit komt incidenteel
wel voor. Hij voelt hier wel draagvlak voor.
Hij geeft aan dat de schooltuinen van de GGZ slechts een onderdeel van het schoolplein betreffen.
Mevrouw Rommel (VVD) verduidelijkt dat ze deze initiatieven wil meenemen in de verkenning naar
vergroening.
De heer Van Liere (PvdD) meent dat dit naadloos past. Hij concludeert dat de commissie enthousiast is over
het voorstel, maar dat er nog geen meerderheid is voor cofinanciering. Het maken van een alternatief
dekkingsvoorstel lijkt dus niet nodig.
De heer Tekin (ged.) merkt op dat het voorstel heel goed in het GS-beleid past. Voor een school
maakt het niet uit wie financiert. Zo is de brief van GS bedoeld. Hij pleit voor een verkenning van de
aanjaagrol en een uitwerking van het advies van GS. Vervolgens kunnen vervolgstappen nodig zijn. Het advies
van GS over de financiën is duidelijk. Op 14 december vindt het grote Groen Kapitaalcongres plaats. Dat is te
snel om dit plan te lanceren. Als het voorstel wordt doorgezet, zoeken GS een goed moment voor uitwerking,
waarbij alle suggesties uit de commissie worden meegenomen.
De heer Van der Sluis (PVV) steunt het voorstel, maar vraagt of het in de provinciale kerntaak valt.
De heer Kramer (GroenLinks) vraagt of GS bereid zijn om hier provinciaal geld voor vrij te maken als in de
tweede fase blijkt dat dit nodig is.
De heer Tekin (ged.) wil niet over zijn graf regeren, maar het voorstel komt na 20 maart terug. Het is dus aan
PS om te bepalen of het een provinciale kerntaak is en of er geld voor wordt vrijgemaakt.
De heer Kramer (GroenLinks) meent dat verantwoordelijke PS besluiten blijven nemen.
De heer De Kam (CDA) merkt op dat GS in de verkenning kunnen werken aan een voorstel dat na maart in PS
wordt behandeld.
De heer Voskuil (PvdA) wil extra financiering mogelijk maken en gaat hierover ook na 20 maart graag in
gesprek met deze gedeputeerde. Hij roept de PvdD op om in het voorstel een gevoel van urgentie en actie op
te nemen.
De heer Van Liere (PvdD) ziet voor het voorgestelde subsidievoorstel geen meerderheid, maar constateert dat
die er wel is voor het stappenvoorstel van de PvdA. Het besluit wordt hierop aangepast en wordt nogmaals
besproken in de volgende NLWM-vergadering, zodat het voor de verkiezingen naar PS kan.
De heer Tekin (ged.) zegt dat dit tot vertraging in de start van de verkenning en de aanjaagrol leidt.
De heer Van Liere (PvdD) hoort de haast van GS, maar het besluit moet nog aangepast worden. Hij wil op
ordentelijke wijze besluiten over het voorstel, uiteraard graag in PS van november. De nieuwe tekst kan per
mail aan de commissieleden worden voorgelegd.
De commissie stemt in met deze werkwijze.
De voorzitter concludeert dat het Initiatiefvoorstel PvdD "Groen doet kinderen goed" na een
afstemmingsronde per mail met een aangepaste tekst wordt doorgeleid naar PS van 12 november 2018.

