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Amsterdamse Impuls Schoolpleinen 2019-2024 

Geachte raadsleden, 

Hierbij bied ik u aan het 'Beleidskader Amsterdamse Impuls Schoolpleinen 2019-2024 (AIS 2019-

2024). Met de AIS 2019-2024 wil het college een impuls geven om 6o versteende en weinig 

uitdagende schoolpleinen openbaartoegankelijkte maken. De schoolpleinen worden opnieuw 

ingericht naar de educatieve visie van de school en in samenspraak met buurtbewoners. Op deze 

vernieuwde schoolpleinen kunnen kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving naar hartenlust 

bewegen, in aanraking komen met de natuur en op avontuur gaan. 

Vergroening en herinrichting van schoolpleinen sluit aan bij de ambities van het college; "We 

blijven investeren in schoolgebouwen met een goede luchtkwaliteit en groene schoolpleinen". 

Kansengelijkheid is een belangrijke drijfveer, daarom wordt in de AIS 2019-2024 prioriteit gegeven 

aan scholen en leerlingen in ontwikkelbuurten die deze impuls het hardst nodig hebben. 

De investeringen via de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen hebben geleid tot mooie resultaten. 

Amsterdam kent 268 schoolpleinen voor het primair onderwijs. Onder schooltijd spelen kinderen 

op pleinen die eigendom zijn van de schoolbesturen, in de openbare ruimte of op een combinatie 

hiervan. Tot nu toe zijn er 70 schoolpleinen met subsidie van de Amsterdamse Impuls 

Schoolpleinen opnieuw ingericht. Dat heeft geresulteerd in: 

Circa iol..600 r112 groene, uitdagende en veilige speelplekken ingericht 

- Circa 37.400 M2 extra  (semi)  openbare speelplekken 

- Circa 26.500 M2 extra groene ruimte toegevoegd aan de stad 

Circa 27.600 M2 minder verharding in de stad 

70 rookvrije speelplekken. 

Dat willen we voortzetten. Uit onze inventarisatie in 2018 blijkt dat ongeveer  loo  scholen interesse 
hebben om hun schoolplein in te richten met hulp van AIS. De komende vier jaar kunnen nog eens 
6o schoolpleinen worden opgepakt. 
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In 2019 kunnen voor nieuwbouwscholen nog aanvragen worden gedaan bij de AIS. Met ingang van 
2020 is er voor ieder nieuwte bouwen schoolgebouw c 6o.000, - beschikbaar om een schoolplein 
in te richten volgens het programma van eisen van de AIS. 

De werkwijze, procedure en criteria van de AIS worden voor 2019-2024 op enkele punten 

aangescherpt. Voor het college zijn de belangrijkste punten: 
- het gerichter inzetten van het onderwijsbudget voor de scholen voor het basisonderwijs en 

speciaal onderwijs voor leerlingen die dat het hardste nodig hebben. Daarom geeft het college 
prioriteit aan scholen in ontwikkelbuurten. 

- meer groene en biodiverse pleinen, omdat deze bijdragen aan een aantrekkelijke, stedelijke 
leefomgeving. Daarom is biodiversiteit als criterium voor het definitieve ontwerp van het 
nieuwe schoolplein opgenomen. 
duurzaam investeren en kiezen voor het verlenen van subsidie aan schoolpleinen die langdurig 
in gebruik blijven. Daarbij worden scholen verplicht om een beheersplan, inclusief een 
begroting voor de komende 10 jaar, aan te leveren bij het definitieve ontwerp. Om dezelfde 
reden worden scholen uitgesloten waarvan bekend is dat ze gaan verhuizen. 

De aangescherpte punten in het beleid zijn vertaald in de subsidieregeling Amsterdamse Impuls 

Schoolpleinen 2019-2024 en de gelijknamige binnengemeentelijke regeling. Op basis van de 

binnengemeentelijke regeling kunnen de bestuurscommissie van de stadsdelen eveneens in 

aanmerking komen voor een bijdrage voor het (her-)inrichten van openbare pleinen, die door 

omliggende scholen als schoolplein worden gebruikt. Het bijzondere aan deze regelingen is dat zij 

dezelfde toekenningscriteria hebben en hetzelfde budget of wel het subsidieplafond delen. Voor 

deze constructie is gekozen, omdat het hierdoor mogelijk wordt om ongeacht het eigendom van 

het plein (schoolbestuur of gemeente) de aanvragen volgens dezelfde maatstaf te beoordelen. 

In het Convenant AIS 2019-2024 zijn de afspraken opgenomen tussen de gemeente, de 

bestuurscommissies en schoolbesturen voor het primair onderwijs over de (her-)inrichting en 

openstelling van schoolpleinen. Met plezier ga ik dit binnenkort met alle partijen ondertekenen. 

Met de AIS 2019-2024 en de bijbehorende (subsidie)regelingen wil het college de schoolbesturen 

en stadsdelen blijven ondersteunen bij het opnieuw inrichten van hun schoolplein. lk kijk er naar 

uit dat Amsterdam in 2024 minimaal 6o veilige speelplekken rijker is waar kinderen met plezier in 

hun buurt kunnen spelen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het coMge van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
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