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Motie: schoolpleinen van de toekomst
Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op L0 november 202L, ter behandeling
van statenstuk2O2t-29, Begrotin 92Q22,13e wijziging van de begroting 2OZL.

Constaterende dat:
ln Drenthe veel animol bestaat in het basisonderwijs voor de aanleg van groene en
gezonde schoolpleinen maar de aanleg in het Noorden achterblijft bij de rest van
Nederland;
Het ontbreken van een startbedrag door scholen vaak genoemd wordt als
belemmering voor het herontwikkelen van een schoolplein;
Drie Drentse organisaties gezamenlijk de idee van het Buitenlokaal hebben
ontwikkeld waarmee een impuls kan worden gegeven aan het realiseren van
Schoolpleinen van de toekomst;
Overwegende dat:
Groene en gezonde schoolpleinen educatieve ontmoetingsplaatsen voor kinderen
zijn en positieve effecten hebben op alle leeftijdscategorieën en zodoende bijdragen
aan een sterke samenleving, gericht op verbinding en samenwerking;
Groene en gezonde schoolpleinen bijdragen aan provinciale thema's zoals
gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en draagvlak voor de natuur;
De provincie Drenthe de ambitie heeft om het aantal scholen dat inzet op groene en
gezonde schoolpleinen te vergroten;
Een startbedrag van doorslaggevend belang kan zijn voor een school om het

schoolplein te herontwikkelen tot een groene en gezonde omgeving;
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Naar aanleiding van de recente presentatie van en publiciteit over het Buitenlokaal door drie Drentse
organisaties (lVN, K&C Drenthe en SportDrenthe) hebben zich bij deze organisaties nu al meer dan 20
belangstellende scholen gemeld.

Verzoekt het college:
Om maximaal € 800.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het vergroten van
het aantal Schoolpleinen van de toekomst op basisscholen in Drenthe;
Om de uitwerking van deze motie ter hand te nemen waarbij de volgende punten
worden meegenomen:
dat er een provinciebrede dekking van groene en gezonde schoolpleinen
wordt gerealiseerd met inachtneming van de verschillende achtergronden van
scholen;
dat er intensief wordt samengewerkt met zoveel mogelijk relevante partijen
en organisaties in onze provincie;
dat de scholen betrokken worden en verantwoordelijkheid nemen bij de
keuze voor het bepalen van de ondersteunende organisaties;
dat er intensief wordt gezocht naar aanvullende financiële bronnen (subsidies,

-

crowdfunding, etc.);
Dekking: ten laste van de financieringsreserve;
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