
'ic ••• Motie Groenblauwe schoolpleinen 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 4 november 2022, E 
Constaterende dat: 

• 'Groenblauwe' schoolpleinen (bomen, planten, water) bijdragen aan een gezonde 
leefomgeving doordat ze zorgen voor verkoeling (minder hittestress) en het 
terugdringen van CO, en fijnstof (verbeteren luchtkwaliteit); 

• Groenblauwe leefomgevingen niet alleen samenhangen met een betere fysieke, 
maar ook met een betere mentale gezondheid; 

• Veel schoolpleinen vanwege eenvoud in het onderhoud betegeld, en daarmee grijs 
zijn; 

• Het vergroenblauwen van schoolpleinen ook een kans kan zijn om de biodiversiteit 
op lokaal niveau te stimuleren; 

Overwegende dat: 
• In het kader van klimaatverandering alle beetjes bij kunnen dragen aan het verkoelen 

van de leefomgeving, en het verbeteren van de luchtkwaliteit; 
• Een 'groenblauwe' leefomgeving door de eerder genoemde positieve effecten 

gezonder is dan een 'grijze' (tegels, beton); 
• We allemaal willen dat kinderen zo goed en gezond mogelijk kunnen spelen op de 

schoolpleinen binnen onze gemeente; 
• De Provincie Limburg met behulp van subsidieregelingen de aanleg van 

groenblauwe schoolpleinen stimuleert, maar deze regelingen niet voorzien in het 
onderhoud van deze schoolpleinen; 

• Scholen vanuit de gemeente een vast bedrag aan financiering ontvangen voor het 
onderhouden van een schoolplein (afhankelijk van het aantal m2); 

• Groen- en blauw onderhoud duurder is dan het onderhouden van tegels en beton, en 
kiezen voor groenblauwe schoolpleinen daarmee een financieel onaantrekkelijke 
keuze voor schoolbesturen is; 

Roept het college op om: 
• Schoolbesturen bij elke redelijke mogelijkheid te wijzen op bestaande regelingen die 

(het aanleggen van) groenblauwe schoolpleinen stimuleren; 
• Te onderzoeken of zij in toekomstige regelingen rekening kan houden met de hogere 

onderhoudskosten die gepaard gaan met een groenblauw schoolplein, bijvoorbeeld 
door (een deel van) deze meerkosten te financieren; 

• De resultaten van dit onderzoek terug te rapporteren naar de raad voordat zij 'de 
Kadernota 2024 behandelt. 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Marc Vervuurt 
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