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:
3. 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;
4. De toename van mogelijkheden voor kinderen om groen te spelen;
5. Een aanzienlijke vermindering van verharding. Deze kan vervangen worden door zand, grind,
gras of boomschors;
6. 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;
7. Openbare toegankelijkheid van het plein, zodat het plein ook een rol kan spelen voor kinderen
uit de directe omgeving na schooltijd.
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 scholen in de
gemeente Wageningen die de komende jaren hun schoolplein 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 scholen 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 16/07/2019
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