B20.002373

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

gelet op artikel 156, derde lid van de Gemeentewet;
gelet op artikel 3, eerste lid Algemene subsidieverordening 2017;
overwegende dat het de bevoegdheid heeft om nadere regels te stellen over de verlening, vaststelling,
wijziging, intrekking, betaling, verrekening en terugvordering van subsidies;

B E S L U I T:
vast te stellen de volgende Subsidieregeling Groene Schoolpleinen

Artikel 1.
Begripsomschrijvingen
1. Deze subsidieregeling verstaat onder:
a) Groen schoolplein: buitenruimte rondom de basisschool welke is ingericht met natuurlijke
elementen en beplanting waar kinderen tijdens en na schooltijd gebruik van maken.
2. De begripsomschrijvingen in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening 2017 zijn van
toepassing op de begrippen die in deze subsidieregeling worden gebruikt.
Artikel 2.
Doel en doelgroep
1. Doel van de subsidie is het (financieel) ondersteunen van basisscholen die aan de slag willen met
het vergroenen van hun schoolpleinen.
2. De regeling is specifiek bedoeld voor in de gemeente Dronten gevestigde basisscholen of
koepelorganisaties die aanvragen voor een in de gemeente Dronten gevestigde basisschool.
Artikel 3.
Looptijd
Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie en heeft een looptijd van 5 jaar. Deze
regeling geldt van 1 februari 2021 tot en met 31 januari 2026.
Artikel 4.
Subsidieplafond
Voor het verlenen van subsidies op grond van deze subsidieregeling is er een subsidieplafond van
€157.500,- waarbij per aanvraag het maximum subsidiebedrag geldt als genoemd in artikel 6, lid 1.
Artikel 5.
Subsidiabele kosten
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a) Het ontwerp van het groene schoolplein;
b) De groene (her)inrichting van (een deel van) het bestaande schoolplein;
c) De doorontwikkeling van het reeds vergroende (deel van het) schoolplein
Artikel 6.
Hoogte van de subsidie
1. De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de totale subsidiabele kosten van het project met een
maximum van €7.500,- per schoolplein.
2. De aanvrager zorgt minimaal voor de overige 25% financiering door een eigen bijdrage of bijdrage
van derden.

No. B20.002373
3. De eigen bijdrage uit lid 2 bestaat uit eigen middelen en niet uit bijdragen van derden of overige
fondsen. Extra bijdragen kunnen aanvullend worden toegepast.
4. Wanneer de aanvrager tijdens een eerste aanvraag niet de volledige subsidie van maximaal
€7.500,- aanvraagt, kan in een tweede termijn het restant aangevraagd worden, mits er over dit
deel opnieuw 25% eigen bijdrage beschikbaar gesteld wordt.
5. De subsidie voor het ontwerp van het groene schoolplein bedraagt ten hoogste 10% van de totale
subsidiabele kosten van het project.
Artikel 7.
Niet subsidiabele kosten
Voor subsidie komen niet in aanmerking:
a) Vergoedingen voor vrijwilligers;
b) Interne loonkosten van de school;
c) Kosten voor speeltoestellen en valondergronden;
d) Door de subsidieontvanger te verrekenen en/of te compenseren BTW die is begrepen in de
subsidiabele kosten.
Artikel 8.
Wijze van indienen
1. Voor het aanvragen van een subsidie en het verstrekken van gegevens maakt de aanvrager
gebruik van het door het college vastgestelde schriftelijke aanvraagformulier.
2. Aanvragen worden slechts in behandeling genomen wanneer gebruik gemaakt is van het
vastgestelde aanvraagformulier en deze volledig is ingevuld en ondertekend inclusief de
gevraagde bijlagen.
3. Bij een onvolledig ingevuld aanvraagformulier zal het college de aanvrager schriftelijk een
hersteltermijn voorleggen om de aanvraag compleet te maken.
4. De hersteltermijn bedoeld in lid 3 bedraagt 3 weken.
5. De aanvraag bevat een projectbeschrijving, voorzien van een ontwerp van het groene schoolplein,
waarin staat op welke wijze wordt voldaan aan de criteria uit artikel 9.
Artikel 9.
Criteria
1. De locatie van vergroening wordt gerealiseerd op opengesteld terrein dat ook ná schooltijd
openbaar toegankelijk is.
2. De vergroening moet in ieder geval:
a) Bestaan uit natuurlijke elementen en beplanting;
b) Een deel van de aanwezige verharding vervangen voor een waterdoorlatende ondergrond;
c) Ontworpen zijn in samenwerking met leerlingen en docenten;
d) Mogelijkheden bieden om buitenlessen te geven.
3. De projectbeschrijving als bedoeld in artikel 8, lid 5 toont in woord en/of beeld het commitment van
de aanvrager:
a) Voor de wijze waarop het project bijdraagt aan biodiversiteit;
b) Voor de wijze waarop de aanvrager voornemens is de buitenlessen te geven op het groene
schoolplein;
c) Voor de wijze waarop het beheer en onderhoud van het groene schoolplein door de
aanvrager wordt geborgd;
d) Voor de wijze waarop de betrokkenheid van derden (ouders, leerlingen, buren, koepel/school
e.d.) wordt toegepast;
4. Een aanvraag kan gebundeld worden met andere aanvragen indien er sprake is van een gedeeld
schoolplein en daarmee een gedeeld ontwerp en projectbeschrijving. Bij een gebundelde aanvraag
kan de maximale hoogte van de subsidie als benoemd in artikel 6, lid 1 vermenigvuldigt worden
met het aantal aanvragers.

Artikel 10.
Wijze van beoordeling
1. De beoordeling van de aanvraag wordt uitgevoerd door team Groentechnisch Beheer, waarbij de
aanvraag getoetst wordt op volledigheid en het voldoen aan de gestelde criteria in artikel 9.
2. Bij een positieve beoordeling van de aanvraag zal door het college een gebruikersovereenkomst
opgesteld worden. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt door college en de aanvrager
ondertekend en benoemd zaken omtrent de verantwoordelijkheden van realisatie, het beheer en
onderhoud, het gebruik en de jaarlijkse evaluatie daarvan.
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Artikel 11.
Weigeringsgronden
De subsidie wordt geweigerd indien:
a. De eigen bijdrage minder is dan 25%;
b. De aanvrager reeds subsidie heeft toegekend gekregen en het totale subsidiebedrag hiermee
groter is dan €7.500,-;
c. Er reeds gestart is met de uitvoering vóórdat de subsidieaanvraag volledig is ingediend en
goedgekeurd;
d. Er niet voldaan wordt aan de criteria uit artikel 9.
Artikel 12.
Voorwaarden en verplichtingen
1. De aanvrager is verplicht het groene schoolplein binnen 24 maanden na de subsidieverstrekking
aan te leggen.
2. De aanvrager stelt foto’s beschikbaar van het schoolplein voor en na de aanleg van het groene
schoolplein, die vrij van rechten door de gemeente gebruikt kunnen worden.

Artikel 13.
Citeertitel
De subsidieregeling kan worden aangehaald als de “Subsidieregeling Groene Schoolpleinen
gemeente Dronten 2021-2026”

Dronten, 26 januari 2021
het college van Dronten

drs. T. van Lenthe
Secretaris

drs. J.P. Gebben
Burgemeester
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