
Regeling  
subsidiëring vergroening schoolpleinen 2019 e.v. 

 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 

 

Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen op het gebied van subsidiëring 
van de vergroening van schoolpleinen,  

Gezien het in 2017 door de raad vastgestelde Groenbeleidsplan gemeente Wageningen waarin de 
vergroening van schoolpleinen een van de aandachtspunten van het uitvoeringsprogramma is en   

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 1.5 lid 2  van de Algemene subsidieverordening 

gemeente Wageningen 2012; 
 

Mede gelet op titel 4.2 van de algemene wet bestuursrecht; 
 

Besluit vast te stellen de nadere regels  ‘subsidiëring vergroening schoolpleinen’. 
 

HOOFDSTUK 1  ALGEMEEN 

 
Artikel 1  Begripsbepalingen 

Deze nadere regels  verstaat onder: 
1. Subsidiejaren: 2019 e.v. tot het plafond van het budget vergroening schoolpleinen is bereikt; 

2. Vergroenen schoolpleinen: alle maatregelen die leiden tot:  

a. Verbetering van de groene uitstraling van het schoolplein door bv aanplant bomen, 
heesters en  planten, moestuin, wadi, water, zand, bloemen. Een combinatie met niet-

natuurlijke elementen zoals hoogteverschillen, (riool)buizen en bestaande 
speeltoestellen wordt niet uitgesloten; 

b. De toename van mogelijkheden voor kinderen om groen te spelen; 

c. Een aanzienlijke vermindering van verharding. Deze kan vervangen worden door zand, 
grind, gras of boomschors;  

d. Een vergroting van de biodiversiteit, dit kan bijvoorbeeld door te kiezen voor inheemse 
beplanting die goed is voor insecten en vogels of door vogelhuizen of een insectenhotel 

te plaatsen; 
e. Openbare toegankelijkheid van het plein, zodat het plein ook een rol kan spelen voor 

kinderen uit de directe omgeving na schooltijd.   

3. Schoolbesturen: schoolbestuur van een volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de 
expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde openbare of bijzondere 

school die geheel of gedeeltelijk gehuisvest is in een gebouw dat zich bevindt op het 
grondgebied van de gemeente Wageningen. 

 

Artikel 2 Relatie met Asv 
De wettelijke grondslag van deze nadere regels is de Algemene subsidieverordening Wageningen 

(Asv). Deze nadere regels vormen een nadere uitwerking van de Asv. 
 

Artikel 3 Doel van de nadere regels 
Op grond van deze nadere regels  kan het college in 2019 e.v. subsidie verlenen aan 

schoolbesturen in de gemeente Wageningen die de komende jaren hun schoolpleinen willen 

vergroenen. Aansluitend aan de provinciale subsidie die zij hiervoor mogelijk al hebben 
aangevraagd, kunnen zij de gemeentelijke subsidie aanvragen. Ook wanneer er geen subsidie bij 

de provincie is aangevraagd, staat deze regeling voor schoolbesturen open.  
 

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIE VERGROENING SCHOOLPLEINEN 

 
Artikel 4 Termijn indienen aanvraag subsidieverlening 

Op grond van artikel 2.1 lid 3 Asv beslist het college dat de aanvraag  tot subsidieverlening van 
maximaal €4999,- kan worden ingediend totdat het subsidieplafond van €50.000,- is bereikt.  

 
Artikel 5 In te dienen gegevens bij de aanvraag tot subsidieverlening 



Op grond van artikel 2.2, lid 4 Asv kan de aanvrager bij het indienen volstaan met   
a een inrichtingsplan waaruit de onder artikel 1 genoemde zaken blijken; 

b de subsidiebeschikking van de provincie indien beschikbaar 
 

 

 
Artikel 6 Subsidieplafond  

Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,- 
 

 

 
HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 7 Citeertitel 

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘regeling subsidiëring vergroening schoolpleinen 2019 
e.v.’ 
 

Artikel 8 Inwerkingtreding en geldigheidsduur 
Deze regeling treedt in werking op 25 juni 2019 

 
Aldus vastgesteld door het college op …./…./2019 

 

 
Burgemeester en wethouders van Wageningen 

De secretaris     de burgemeester 
 

 
 

R. van der Grijp     G.J.M. van Rumund 
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Toelichting regeling subsidie vergroening schoolpleinen Wageningen 

 

 

Aanleiding 

Groen beleidsplan  Wageningen 2016 

Waar herinrichting van schoolpleinen binnen een woonbuurt aan de orde is, wordt gestimuleerd om het 

schoolplein openbaar toegankelijk te maken en aan te laten sluiten op de fijnmazige verbindingen in de 

woonbuurt. Een extra kans hierbij is de koppeling van ecologie aan educatie. Waar mogelijk wordt 

gestimuleerd dat schoolpleinen groene elementen hebben en niet volledig versteend raken.  

 

Visie “Kind Centraal” 

In Wageningen willen we kinderen een groene speelomgeving bieden en ze stimuleren om vaker buiten 

te spelen, zowel tijdens als buiten de schooluren. Als school en kinderopvang ook vaker de natuur 

opzoeken, doen kinderen die dit niet van huis uit meekrijgen ook natuurervaring op. Het groen in 

Wageningen biedt veel mogelijkheden. Bij de inrichting van de openbare ruimte zouden kinderen meer 

aandacht moeten krijgen. Kinderen willen struinen, ‘aanklooien’ en zo zelf van alles ontdekken.  

De groene ruimte kan nog meer benut worden om les te geven. Denk aan bewegend rekenen, taal en 

aardrijkskunde. Natuur- en milieueducatie is hét middel om kinderen hun eigen leefomgeving te laten 

begrijpen. Dit draagt bij aan het behoud van de natuur: kinderen leren de natuur respecteren, gaan er 

goed mee om en zijn er trots op. Ze zien eerder in dat het belangrijk is om zuinig te zijn op het groen om 

hen heen. Scholen kunnen hun eigen schoolpleinen ook meer vergroenen met speelgroen en 

moestuintjes. Bij de inrichting van schoolpleinen kunnen ook ouders een belangrijke bijdrage leveren. 

Natuur heeft een gezonde werking op kinderen We willen ook hulpverleners in de zorg stimuleren om 

meer gebruik te maken van de natuur. 

 

Coalitieakkoord 2018-2022 

- Schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk na schooltijden, voor spelen en ontmoeting.  

- Voortzetten (en waar mogelijk versterken) van groene schoolpleinen (o.a. door inzet vouchers).  

- Groen Integraal huisvestingsplan voor oplossen knelpunten onderwijshuishuisvesting, 

verduurzamen en vergroenen.   

 

Doel van de subsidie vergroening schoolpleinen 

Het doel van de subsidie is om schoolbesturen te stimuleren tot vergroening van schoolpleinen. Dit leidt 

tot een verbetering van het klimaat op het schoolplein, heeft een positief effect op de biodiversiteit en 

levert een bijdrage aan de groene beleving van de kinderen. Het gaat om vergroenende, 

klimaatadaptieve maatregelen, waarbij te denken valt aan het planten van (fruit-)bomen, heesters, vaste 

planten en het aanleggen van verticaal groen (klimplanten), wadi’s etc;  Per saldo neemt het percentage 

verharding aanzienlijk af. Schoolbesturen die  hun schoolplein willen vergroenen en daarmee kwalitatief 

verbeteren, kunnen een aanvraag doen voor een subsidie van maximaal €4999,-. Er zijn 18 schoollocaties 

in de gemeente aanwezig, waarvan er vier al een groen schoolplein hebben en zes een gedeeltelijk 
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vergroend schoolplein hebben. Een verdere vergroening van het totaal aantal schoolpleinen wordt 

bestuurlijk belangrijk gevonden.  

In het kader van het groene Integraal Huisvestingsplan willen we met de schoolbesturen ook verdere 

afspraken maken over de vergroening van de schoolpleinen.  Mogelijk geeft dit ook aanleiding om de 

regeling op termijn aan te passen.  

 

Aanvraag 

De aanvraag voor de gemeentelijk stimuleringssubsidie via het aanvraagformulier,  kan ingediend 

worden bij groeneschoolpleinen@wageningen.nl of gericht worden aan het college van B en W en 

omvat in ieder geval een inrichtingsplan, een korte toelichting  op het plan, evt. foto’s en een overzicht 

van de kosten. De subsidie is aanvullend op de subsidie van de provincie voor vergroening van de 

schoolpleinen. Wanneer een school al een beschikking heeft van de provincie, moet deze bij de aanvraag 

worden gevoegd. Dit betekent voor de gemeente , dat wij daar min of meer bij aan kunnen sluiten . De 

tijd die er dan in de beoordeling van het plan gestoken zal worden, kan minder zijn. Immers de 

provinciale ambtenaren hebben al getoetst. We sluiten aan bij de provincie.  Wanneer er geen aanvraag 

bij de provincie is gedaan, zal de gemeente wat meer tijd en energie in de beoordeling van de aanvraag 

moeten steken.  

 

Beoordeling  

Wanneer de provincie positief heeft geoordeeld op een aanvraag voor vergroening van een schoolplein, 

sluit de gemeente hier, tot een bedrag van maximaal € 4999,-bij aan. 

Voor de gemeente is het van belang dat er: 

 Verbetering van de groene uitstraling van het schoolplein plaatsvindt door aanplant bomen, 

heesters en  planten, moestuin, wadi, water, zand, bloemen. Een combinatie met niet-

natuurlijke elementen zoals hoogteverschillen, (riool)buizen en bestaande speeltoestellen wordt 

niet uitgesloten; 

 De mogelijkheden voor kinderen van groen spelen toenemen; 

 Aanzienlijke vermindering van verharding plaatsvindt. Deze kan vervangen worden doorzand, 

grind, gras of boomschors;  

 Er een vergroting van de biodiversiteit plaatsvindt, dit kan bijvoorbeeld door te kiezen voor 

inheemse beplanting die goed is voor insecten en vogels of door vogelhuizen of een 

insectenhotel te plaatsen; 

 Het plein openbaar toegankelijk is, zodat het plein ook een rol kan spelen voor kinderen uit de 

directe omgeving na schooltijd.   

 

Procesvoorstel 

 Gemeente verstuurt brieven naar scholen en schoolbesturen waarin zij aandacht vraagt voor de 

openstelling van de regeling waarbij gemeente de scholen erop attendeert dat zij Groene Wiel 

kunnen vragen voor ondersteuning bij aanvraag; 

 Groene Wiel benadert scholen naar verloop van tijd om na te gaan of er al enige voortgang is en 

of scholen ondersteuning nodig hebben; 

mailto:groeneschoolpleinen@wageningen.nl
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 Initiatiefnemer verstuurt aanvraagformulier naar gemeentelijk mailadres of per brief aan college 

van B en W, groeneschoolpleinen@wageningen.nl ; 

 Zie verdere afhandeling bijlage 2, taken.  

 Gemeente brengt een bezoek aan de school, neemt de plannen met betrokken school door in 

een open gesprek; 

 Binnen de gemeente houden we de vinger aan de pols mbt het tempo waarin scholen aanvraag 

doen. Wanneer er te weinig scholen een aanvraag doen en dus bezig zijn  met vergroening, gaan 

we als gemeente rond de tafel om te kijken of er versnelling mogelijk is  

 De activiteit dient één jaar na verzenddatum van deze beschikking te zijn afgerond.  

 

Besluitvorming 

De school krijgt binnen 6 weken bericht over de eventuele toekenning van de subsidie in de vorm van 

een zogeheten ambtshalve vaststelling. .   

 

Looptijd regeling 

De subsidie is de komende vier jaar geldig, er is een subsidieplafond van € 50.000,- 

 

Toelichting  

Aan deze subsidie kunnen geen rechten ontleend worden.  Wanneer er sprake is van gemeentelijke 

eigendommen bij de scholen is rol gemeente bij bepalen inrichting groter.  

 

Bijlage 

Kaartje overzicht scholen  

 

 

W. Pol 24-06-2019 

mailto:groeneschoolpleinen@wageningen.nl
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      Aanvraag verlening eenmalige subsidie 
vergroening schoolplein gemeente Wageningen 

 
 
Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie 
wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel doel.  
 

1. Gegevens aanvrager  

 
 
a. Naam schoolbestuur 
 

 
 

 
b. (Post)adres  

 
 

 
c. Naam contactpersoon en 
bestuursfunctie (indien van 
toepassing) 

 
 

 
d.Telefoonnummer contactpersoon 
 

 
 

 
e. Emailadres  contactpersoon 
 

 

 
h. Rekeningnummer schoolbestuur 
(nummer, ten name van, adres, 
postcode en woonplaats) 
 

 

 
 

2. Doel subsidie  
 
Voor welk schoolplein vraagt u subsidie aan?  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
 

3. Hoogte subsidie 
 
Voor welk bedrag vraagt u subsidie aan? 
 
………………………………….. 
 
 

4. In te dienen documenten    
 
De volgende documenten moeten bij de aanvraag worden meegestuurd (dit geldt in geval 
van de aanvraag voor subsidie voor activiteiten, zie de toelichting bij deze vraag):  

o een inrichtingsplan 
o een begroting  
o als aan de orde: provinciale beschikking vergroening schoolpleinen. 
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6. Dezelfde aanvraag bij andere instanties   

  
Heeft u bij andere instanties voor dezelfde activiteiten/hetzelfde doel tevens subsidie 
aangevraagd? 
 

o ja,  bij (naam instantie):  
voor een bedrag van (bedrag noemen):  

o nee 
 
 

7. Activiteiten toegankelijk voor mensen met een beperking.  

 
Alle inwoners van Wageningen moeten ongeacht hun beperking gebruik kunnen maken 
van de activiteiten welke door u worden aangeboden. Is dat het geval? 
 

o Ja, op de volgende wijze: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
o Nee, vanwege het volgende: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

8. Ondertekening 
 
 
 
Naam/namen en bestuursfunctie(s):                               Handtekening(en): 
 
………………………………………………………….                               …………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………                              ……………………………………………. 
 
Datum:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Plaats:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Formulier sturen naar: Gemeente Wageningen, Postbus 1, 6700 AA Wageningen 
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TOELICHTING  BIJ  AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EENMALIGE SUBSIDIE: 

 

Algemene toelichting 

Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie 
wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel doel. Het gaat om 
subsidieverstrekking voor activiteiten met een eenmalig, experimenteel of projectmatig 
karakter. In principe moet de aanvraag worden ingediend door een stichting, vereniging 
e.d.. Sommige subsidies kunnen echter ook door particulieren worden aangevraagd. 
 
Aanvraag 
Als het gaat om een activiteit moet de aanvraag uiterlijk 8 weken voordat de activiteit 
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd plaatsvindt zijn ingediend (dit geldt niet voor het 
van aanvragen van een subsidie op grond van de subsidieregeling Cultuur, de regeling 
vindt u op www.overheid.nl.). Als het gaat om een eenmalige aanschaf van artikelen e.d. 
waarvoor u subsidie wilt ontvangen dient u de aanvraag in principe in voordat u tot de 
aanschaf overgaat. Als uw aanvraag compleet is wordt gekeken of u in aanmerking komt 
voor subsidie. Als de aanvraag niet compleet is zal de gemeente u benaderen om de 
ontbrekende gegevens bij u op te vragen. Het kan ook zijn dat de gemeente nog andere 
gegevens nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Hierover ontvangt u dan ook 
bericht.  
 
Waaraan wordt de aanvraag getoetst? 
De aanvraag wordt getoetst aan titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de 
Algemene subsidieverordening Wageningen 2012 en de nadere regels en/of het van 
toepassing zijnde beleid. De Algemene subsidieverordening Wageningen 2012 en de 
nadere regels ten aanzien van subsidiëring kunt u vinden op www.overheid.nl - > lokale 
regelingen (naam van de gemeente en de verordening invoeren).  
 
Beslissing op de aanvraag 
De gemeente moet binnen 13 weken nadat uw aanvraag is ingediend een beslissing nemen 
op uw aanvraag. De subsidie kan helemaal, dus voor het door u gevraagde bedrag, of 
gedeeltelijk worden verleend. Het besluit dat u hierover ontvangt is de beschikking tot 
subsidieverlening. Aan de subsidieverlening worden voorwaarden en verplichtingen 
verbonden. Het kan zijn dat u niet of gedeeltelijk in aanmerking komt voor subsidie. De 
subsidie wordt dan (gedeeltelijk) geweigerd. Hiertegen kunt u bezwaar maken.  
 
Uitbetaling subsidie 
Een subsidie tot € 10.000,- wordt in één keer uitbetaald. Een subsidie voor een hoger 
bedrag dan € 10.000,- wordt uitbetaald in meerdere delen, dat wil zeggen in de vorm van 
voorschotten. De bedragen die worden vooruitbetaald staan aangegeven in het besluit 
waarbij de subsidie wordt verleend.  
 
Vaststelling subsidie 
Verleende subsidies tot een bedrag van € 5000,- worden bij de verlening in de meeste 
gevallen ook meteen definitief vastgesteld. Er is dan maar één moment waarop er een 
besluit over de subsidie wordt genomen. Bij verleende subsidies vanaf € 5000,- geldt dit 
niet, dan volgt na afloop van de activiteit(en) waarvoor u subsidie heeft gekregen een 
tweede besluit, de vaststelling. Hiervoor dient u  een aanvraag in (zie aanvraagformulier 
voor vaststelling van subsidies in het Digitaal loket). De subsidie wordt aan de hand van 
die verantwoording definitief vastgesteld. De vaststelling kan lager zijn dan de verlening 
als u bv. niet alle activiteiten heeft uitgevoerd waarvoor de subsidie was verleend. 
 
Wijzigen/intrekken subsidieverlening 
De gemeente kan de subsidieverlening ook tussentijds, dat wil zeggen voordat deze 
definitief wordt vastgesteld, wijzigen of intrekken. De gemeente kan dit niet zomaar doen, 
maar moet hier zorgvuldig mee omgaan. De aanleiding hiervoor kan bij de instelling liggen 
die de subsidie heeft ontvangen (bv. dat de gesubsidieerde activiteiten niet wordt 
uitgevoerd) of bij de gemeente (bv. bezuinigingen).  
 

 

 

http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/
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Toelichting bij de vragen 2 en 5 t/m 8 

 
Toelichting bij vraag 2: 
U kunt hier invullen voor welke activiteiten, projecten of artikelen u subsidie aanvraagt en 
voor zover mogelijk de subsidieregeling die volgens u van toepassing is. Meer informatie 
over de subsidieregelingen vindt u op de website voor de gemeente Wageningen. 
 

Toelichting bij vraag 5: 
Als er subsidie wordt aangevraagd voor bepaalde activiteiten moet er een activiteitenplan 
worden ingediend. Dit geldt dus niet als er subsidie wordt gevraagd voor de aanschaf van 
zaken/spullen. In dat geval moet er een offerte of rekening worden overlegd. 
 
Het activiteitenplan bevat de volgende informatie (voor zover het betreft de periode 
waarvoor de subsidie is aangevraagd): 

o een overzicht van de beoogde activiteiten; 
o de doelstelling(en) die met de activiteiten wordt/worden nagestreefd; 
o een planning van de uitvoering van de activiteiten; 

 
De begroting voor de activiteiten bevat een overzicht van de voor de aangevraagde 
periode geraamde inkomsten en uitgaven, voor zover deze betrekking hebben op de 
activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. U dient de begrotingsposten ieder 
afzonderlijk van een toelichting te voorzien.  
 
Toelichting bij vraag 6 
Hier moet worden aangegeven of u nog van een andere instantie subsidie ontvangt voor 
de activiteiten/het project e.d. waarvoor u subsidie aanvraagt, en zo ja, van welke 
instantie. 
 
Toelichting bij vraag 7 
Alle inwoners moeten, ongeacht hun beperking, gebruik kunnen maken van de activiteiten. 
(VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking). Bij deze vraag dient u 
aan te geven op welke wijze u bij uw aanbod van activiteiten ervoor zorg heeft gedragen 
dat activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. Dit wordt getoetst als de aanvraag is 
ingediend.    
 
Toelichting bij vraag 8 
De aanvraag moet worden ondertekend.  
 
 


