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Voorstel 

(geanonimiseerd)

1. Instemmen met de cofinanciering van het programma Groene Schoolpleinen en hiervoor 

een maximumbedrag van € 95.000,- beschikbaar stellen uit het programma Biodiversiteit 

(19 scholen x € 5.000,-) 

2. In 2021 een vervolg geven aan de pilot akkerranden en hiervoor € 25.000,- reserveren uit 

het programma Biodiversiteit. 

Argumenten 

Subsidie Groene Schoolpleinen 

Het programma Groene Schoolpleinen is een stimuleringsprogramma van Provincie 

Overijssel samen met NMO. Het is gericht op het stimuleren van basisscholen in de 

provincie om een ‘Groen Schoolplein’ aan te leggen. Onze gemeente is als partner actief 

betrokken bij dit programma. Onder de leus ‘Ieder schoolplein in de Hof groen, dat gaan we 

samen doen’ worden scholen actief benaderd en gestimuleerd om het schoolplein te 

vergroenen. 

Provinciale Subsidie 

Scholen kunnen bij de provincie een vast subsidiebedrag aanvragen van € 10.000,-. 

Hiervoor moet het schoolplein worden aangepakt volgens een aantal voorwaarden. 

Financieel gezien moet de school een plan opstellen met begroting van minimaal € 17.500,- 

(totale kosten voor ontwerp en aanleg). 

De school dient zelf minimaal € 7.500,- bij te dragen. Dit bedrag kan deels (tot max € 3.500) 

door de inzet van eigen uren opgebracht worden. Als uurtarief mag men daarbij uitgaan van 

€ 15 per uur. 

Waarom een gemeentelijke subsidie 

Bijna alle scholen zijn enthousiast over het programma en een aantal hebben zich inmiddels 

al aangemeld. Wel zijn er meerdere scholen die moeite hebben om zelf eigen middelen in 

het plan te stoppen. Mede ook omdat nu vanwege corona sponsoractiviteiten onder 

leerlingen om het geld binnen te halen bijna niet mogellijk zijn. 

Om deze drempel weg te nemen en een impuls te geven aan het gebruik maken van de 

beschikbare middelen binnen de provinciale regeling is het voorstel om een bijdrage vanuit 

het programma Biodiversiteit beschikbaar te stellen. Doel daarbij is dat alle scholen een stap 

hebben gezet naar een groen schoolplein. Dit schoolplein wordt niet alleen gebruikt tijdens 

de pauzes, maar we zijn samen met Hofpower en de Groene Loper Hof van Twente 

nadrukkelijk aan het kijken hoe we ook buitenlessen integreren binnen een groen 

schoolplein. 



Voorwaarden 

Qua voorwaarden voor de 

subsidie sluiten we aan op de 

regeling Groene schoolpleinen 

van de provincie Overijssel. 

Een goedkeurde aanvraag bij 

de provincie met de 

bijbehorende begroting vormt 

de basis voor de gemeentelijke 

subsidie. We gaan uit van een 

eigen bijdrage door de inzet 

van ongeveer 170 uur of een 

financiële bijdrage van € 2.500. 

Als gemeente dragen wij 

€ 5.000 bij (€ 7.500 - € 2.500) 

bij.   
Extra voorwaarde onderhoud Groene Schoolplein 

Als extra voorwaarde voor de gemeentelijke subsidie wordt als voorwaarde opgenomen dat 

een school de verplichting heeft om een onderhoudsprogramma op te stellen voor de 

komende 5 jaar. Uitgangspunt hierbij is dat de school zelf de verantwoordelijkheid heeft voor 

het onderhoud en beheer van het schoolplein. Dit beheer kan voor een groot gedeelte 

geïntegreerd worden in het lespakket. Ook Hofpower wil hier een positieve bijdrage in 

leveren. Er zijn bij Natuur en Milieu Overijssel goede voorbeelden verkrijgbaar van 

onderhoudsplannen om scholen hierbij te ondersteunen. 

Voor wie 

Voor alle 19 scholen (basis en voortgezet onderwijs) in Hof van Twente die in 2020 een 

provinciale subsidie ontvangen voor een groen schoolplein. 

Mocht een school gegronde redenen hebben om geen provinciale subsidie aan te vragen, 

maar deze wil wel de gemeentelijke subsidie ontvangen, dan gaan we in gesprek. Als er 

gegronde redenen zijn kan deze school mogelijk toch de gemeentelijke subsidie ontvangen. 

  

  

  

  

  

Kosten 

In totaal maximaal 19 x € 5.000,- = € 95.000,- 

Overzicht middelen Bedrag _ [Percentage 

Bijdrage provincie €190.000 57% 

Bijdrage Scholen €47.500 14% 

Bijdrage vanuit Biodiversiteit | € 95.000 29% 

Totaal €332.500 100% 
        

  

Vervolg Pilot akkerranden 

Begin 2020 zijn we gestart met de pilot akkerranden. Naar aanleiding van uw motie zijn in 

onze gemeente in het voorjaar vele kilometers akkerranden met bloemenzaad ingezaaid. De 

pilot is opgezet in een samenwerking met veel verschillende partijen zoals Markelo Noord, 

Twickel, LTO en Forfarmers. 



Resultaten 

Op dit moment zijn wij druk doende met het evalueren van de behaalde resultaten. Maar we 

kunnen wel zeggen dat de pilot een succes is geworden. Vanaf het voorjaar tot ver in de 

zomer waren overal in onze gemeente kleurrijke akkerranden zichtbaar waar het zoemde 

van de diverse insecten. Ook hebben we er veel van geleerd. Ondanks een zeer droog 

voorjaar is veel zaad opgekomen en waren er afgelopen zomer veel kleurrijke akkerranden 

te bewonderen. Maar er zat wel verschil in het resultaat. Zo was in het algemeen de opkomst 

in Delden beter dan in Markelo. Ook kregen diverse deelnemers te maken met onkruiddruk 

en we hebben verschillende tips en reacties gekregen over de gebruikte zadenmix. 

Vervolg pilot 

Zowel wij als de deelnemers willen graag een vervolg geven aan de pilot. Afgelopen jaar 

hebben we veel geleerd, maar er zijn ook nog diverse vragen. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we 

ervoor zorgen dat het resultaat nog beter wordt en aansluit bij de lokale flora en fauna. Wat 

is er te doen tegen de onkruiddruk na het zaaien, of wat is het verschil tussen de eenjarige 

en meerjarige akkerranden. Daarbij is het tevens de uitdaging om de akkerranden een 

bestendig onderdeel van een boeren bedrijf te laten zijn. Maw kunnen we ervoor zorgen dat 

een akkerrand wat oplevert voor zowel de agrarisch ondernemer als de maatschappij 

waardoor deze randen een vast onderdeel blijven van de bedrijfsvoering onder veel 

agrariërs. 

Kosten 

Om de pilot een jaar te verlengen worden de kosten geraamd op € 40.000,-, te dekken uit 

het programma Biodiversiteit, bijdragen uit de IPB pilots en inzet vanuit grondeigenaren 

  

  

  

  

        

Overzicht middelen Bedrag _ [Percentage 

Bijdrage vanuit Biodiversiteit | € 25.000 62,5% 

Bijdrage vanuit IBP pilots en 

grondeigenaren €15.000 37,5% 

Totaal €40.000 100% 

  

Een akkerrand in Delden, afgelopen zomer   



Risico’s 

Rondom het programma groene schoolpleinen is het risico dat scholen op den duur niet 

(volledig) in staat zijn om het plein te onderhouden. Mogelijk komt men daardoor op den duur 

weer bij de gemeente om hierin bij te dragen, of het plein wordt weer bestraat zoals het was. 

Daarom is de extra voorwaarde opgenomen om een onderhoudsplan op te stellen. 

Het akkerranden project heeft geen (grote) risico's. Dit jaar hebben we gemerkt dat droogte 

veel invloed heeft gehad op het resultaat. Door de regeling begin van het jaar al klaar te 

hebben zorgen we dat we een langere periode hebben om te kunnen zaaien. 

Alternatieven 

In beide gevallen kan ervoor gekozen worden om het niet uit te voeren. 

Groene Schoolpleinen 

Bij het groene scholenprogramma wordt de drempel voor scholen om deel te nemen aan het 

programma groter als we geen subsidie verstrekken, maar het programma Groene 

Schoolpleinen en de provinciale subsidie blijft voor scholen beschikbaar. 

Ook kan als alternatief gekozen worden voor extra aanvullende voorwaarden. Dit wordt 

echter afgeraden. Juist door aan te sluiten bij de voorwaarden van de provincie houden we 

de regeling overzichtelijk. Wel hebben we zoals aangegeven een extra voorwaarde gesteld 

rondom beheer. 

Akkerranden 

Het project akkerranden is begin dit jaar opgezet als een pilot. Er kan voor gekozen worden 

om te stoppen met de pilot en akkerranden nu over te laten aan de 'markt'. Wat ons betreft is 

dat nu nog te snel. Door onze pilot is er inmiddels veel meer ervaring met het zaaien van 

akkerranden, maar duidelijk is ook dat het verlies van voeropbrengst nog niet vanuit de markt 

kan worden gecompenseerd. We hebben gemerkt dat grondeingenaren zeer zeker bereid 

zijn om mee te doen, maar ook benadrukken ze dat er sprake moet zijn van compensatie. 

Ook willen ze graag meedenken over het komen tot “verdienmodel”, zodat ecologische 

akkerranden meer en meer de standaard worden. De pachters van Twickel experimenteren 

met de optie van giften via een QR code. 

Als we de pilot het komende jaar niet voortzetten zullen veel van de akkerranden niet 

terugkomen. Gelet op het draagvlak, het meten van effecten en het doorvoeren van 

leerpunten gaat er dan juist veel energie en kennis verloren.. Vandaar het advies om de pilot 

een vervolg te geven zodat we kunnen werken aan duurzame akkerranden. 

Vervolg 

Kaders en richtlijnen programma Biodiversiteit 

Dit is de tweede keer in een jaar tijd dat we u goedkeuring vragen voor individuele projecten 

binnen het programma biodiversiteit. Met u is afgesproken dat we eind dit jaar komen met de 

benodigde kaders en richtlijnen voor het programma. Ondanks dat we vanwege de 

coronacrisis niet de gewenste buurtschapsbijeenkomsten in fysieke vorm kunnen 

organiseren is nog steeds de doelstelling om aan het einde van het jaar deze kaders aan u 

voor te leggen. Samen met onze betrokken partners werken we momenteel aan een 

alternatieve vorm van het betrekken en meenemen van onze inwoners en ondememers. 



Zoals ook vorige keer aangegeven is ons programma Biodiversiteit een lopend programma. 

Daarbij bekijken we pragmatisch hoe we lopende kansen en projecten kunnen 

ondersteunen. Vandaar dat we ook nu er weer voor hebben gekozen om deze twee 

initiatieven aan u voor te leggen, omdat deze niet kunnen wachten tot de algemene kaders 

en richtlijnen. Wel zijn wij ervan overtuigd dat deze initiatieven volledig passen binnen het 

met elkaar opgestelde programma. Ook doen we door deze projecten juist ervaring op om tot 

een passend programma met passende kaders te komen. Ook helpen deze projecten om te 

laten zien dat we in de Hof actief werken aan biodiversiteit en bereid zijn inwoners en 

ondernemers met goede ideeën en passende plannen te ondersteunen en te faciliteren. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, jemeester, 
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drs. D. Lacroix .A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

  


