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Betreft: Project 10 Groene schoolpleinen 

Geachte raadsleden, 

In de evaluatie van het uitvoeringsplan spelen in 2016 wordt het project 10 Groene schoolpleinen 
aangekondigd. Wij informeren u met deze brief over de stand van zaken van de uitvoering van dit project. 

Totstandkoming project 
Verzoeken van een tweetal scholen aan de Rabobank om subsidie te verstrekken voor het vergroenen 
van het schoolplein heeft geleid tot het project 10 Groene Schoolpleinen in de gemeente Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk. Een plan is opgesteld en is ingediend voor de subsidie Groen doet goed 
bij de provincie Zuid-Holland. De subsidie is verstrekt voor het onderdeel participatie met als doel 10 
schoolpleinen te vergroenen in de periode 2016-2018. Excursies voor de leerlingen en leraren naar 
voorbeelden van groene speelplekken en de kosten voor de ontwerpen konden hieruit gefinancierd 
worden, evenals overleggen met de school en indien wenselijk de buurtbewoners. 
De oorspronkelijke inzet van de Rabobank om subsidie te verstrekken aan het totale plan werd echter 
teruggedraaid. Een directiewijziging die een andere prioritering van te verstrekken subsidies doorvoerde 
was hiervan de oorzaak. Ondanks dit feit is besloten te starten met het project. Scholen zijn geïnformeerd 
en zonder veel reclame kwamen verzoeken om mee te mogen doen. Er waren al snel 1 O scholen die zich 
hebben aangemeld. Naast een bijdrage van de gemeente voor het aanpassen van het schoolplein, onder 
de voorwaarde dat het schoolplein opengesteld wordt voor de wijk, moesten de scholen zelf bijdragen in 
de inrichting en later het beheer en onderhoud. 

Uitvoering 
Vanaf halverwege 2016 tot eind 2018 is gewerkt aan het vergroenen van 1 O groene schoolpleinen. In het 
project is met 12 scholen gewerkt. Op 11 locaties is er uiteindelijk een groen schoolplein gerealiseerd 
waarvan zes in Ridderkerk. 
In 2016 is gestart met het verstrekken van informatie aan de basisscholen en de planvoorbereiding bij de 
scholen Dr. Schaepmanschool en De Klimop die als eerste geïnteresseerd waren in het vergroenen van 
het schoolplein. 
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Het vergroenen van de schoolpleinen is in volgorde van tijd als volgt: 
• Dr. Schaepmanschool (2017) 
• De Klimop (2017) 
• De Piramide centrum (2018) 
• De Piramide Rijsoord (2018) 
• Hadassa (2018) 
• De Noord (2018-2019). 

Oorspronkelijk zijn de scholen obs De Fontein en cbs De Bosweide voortvarend van start gegaan met het 
gezamenlijk vormgeven van een grote verbouwing (nieuwbouw en renovatie) van het gezamenlijke 
schoolgebouw. Het leek logisch daar de buitenruimte bij te betrekken. De verbouwing van de scholen 
heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor de uitvoering van de vergroening pas in 2019 mogelijk zou 
zijn. Dit viel buiten de kaders van de subsidievertrekking door de provincie. 

Afronding 
Het vergroenen van het schoolplein van De Noord (eind 2018) is met een officiële feestelijke opening op 
25 juni gevierd. Hiermee is het totale project met een bijdrage van de provincie afgesloten. 

Toekomst 
Het project 1 O Groene schoolpleinen gesubsidieerd door de provincie is afgesloten. De behoefte aan het 
vergroenen van schoolpleinen is echter niet afgerond. Dit heeft inmiddels geresulteerd in het door het 
Waterschap en de provincie verstrekken van subsidie voor het vergroenen van schoolpleinen. De 
subsidieaanvraag moet hiervoor door de scholen zelf gedaan worden. De scholen worden hierop 
geattendeerd. Wij blijven initiatieven om schoolpleinen te vergroenen faciliteren en daar waar mogelijk 
bijstaan met financiële middelen. De actie Steenbreek en het vergroenen van schoolpleinen zijn 
onderwerpen die meegenomen worden in de op te stellen Integrale Visie per wijk op groen in de 

openbare ruimte. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Rid 

mw. A. Attem 


