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1.

Inleiding

Dit projectplan is onderdeel van de gemeentelijke subsidieaanvraag voor de aanleg van een groen
schoolplein. De Subsidieregeling Groene Schoolpleinen stelt een aantal voorwaarden aan het toekennen
van de subsidie. In dit projectplan wordt omschreven op welke manier aan deze voorwaarden wordt
voldaan.

Doelstelling
Biodiversiteit in de bebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel voor een waardevolle leefomgeving.
Een groen schoolplein verhoogt niet alleen de biodiversiteit, het betrekt kinderen ook bij de natuur.
Daarnaast is een groen schoolplein gezond, leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk voor kinderen en draagt
het bij aan klimaatadaptatie.

Subsidieregeling Groene schoolpleinen
De subsidie kan worden verstrekt voor het ontwerp en de aanleg van een groen schoolplein. Een groen
schoolplein is een buitenruimte bij een school met natuurlijke elementen en beplanting waarvan leerlingen
in ieder geval tijdens schooltijd gebruik maken.
Voorwaarden
De subsidie kan worden verstrekt aan een school in de gemeente Putten. Onder school wordt in deze
regeling verstaan: een onderwijsinstelling voor basis- of voortgezet onderwijs. Om in aanmerking te komen
voor de subsidie moet de school voldoen de volgende voorwaarden:
a. er is minimaal 60 punten behaald bij de kwaliteitsvoorwaarden (zie format projectplan);
b. het groene schoolplein blijft minimaal 10 jaar in stand en;
c. de grondeigenaar toestemming geeft voor het aanleggen van het groene schoolplein.

Bedrag van de subsidie
• Het subsidieplafond bedraagt € 200.000,-.
• De hoogte van de subsidie is maximaal € 12.500 per school.
• De ontvanger van de subsidie ontvangt het subsidiebedrag wanneer de subsidie wordt toegekend.
Zij is verplicht om het groene schoolplein binnen 2 jaar na de subsidieverlening aan te leggen.
• De school vraagt maximaal een jaar na het verstrekken van de subsidie de vaststelling hiervan aan.
Aanvragen
Als de school voldoet aan de voorwaarden kan deze subsidie worden aangevraagd. Volledige aanvragen
behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Wanneer wij meer informatie nodig hebben, heeft de school
de gelegenheid de aanvraag aan te vullen. In dat geval geldt het moment waarop wij de aanvulling
ontvangen als datum van de aanvraag.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van het bestaande schoolplein in beeld gebracht. In hoofdstuk 3
geeft de school in een overzichtelijke tabel aan welke kwaliteitsvoorwaarden worden uitgevoerd en
hoeveel punten daarmee worden behaald. Elke voorwaarde heeft een letter. Deze correspondeert met de
ontwerptekening die in hoofdstuk 4 wordt ingevoegd. De laatste paragraaf is bedoeld om een toelichting
te geven op het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene schoolplein.

In het projectplan geeft de school aan op welke manier zij voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden. Dit kan
door middel van een ontwerp waarop de kwaliteitsvoorwaarden en puntentelling zichtbaar zijn. Ook wordt
inzicht gegeven in de kosten van het ontwerp en de beoogde dekking (incl. inzet van eigen middelen).
Daarnaast moet worden aangegeven op hoe het onderhoud en het beheer van het groene schoolplein voor
minimaal 10 jaar wordt geborgd. Gemeente Putten kan ondersteunen bij het ontwerpproces van het
groene schoolplein en de aanvraag van de subsidie.
Bij het ontvangen van de subsidie stelt de school foto’s beschikbaar van het schoolplein vóór en ná de
aanleg van het groene schoolplein. Deze foto’s kan de gemeente Putten rechten-vrij gebruiken voor
communicatie en educatie.
De school meldt minimaal 4 weken van te voren aan de gemeente Putten wanneer het groene schoolplein
wordt geopend.
De Subsidieverordening Groene Schoolpleinen Putten 2020 loopt tot en met 31 december 2024.
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2.
2.1

Huidige situatie
Omschrijving huidige situatie

Geef hierin een omschrijving van het schoolplein. Daarnaast kan hier worden aangegeven wie de
grondeigenaar is en welke afspraken daarover zijn gemaakt.

2.2

Kaart/Luchtfoto

2.3

Foto’s schoolplein
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3.

Kwaliteitsvoorwaarden subsidieverlening

In tabel 1 wordt aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorwaarden. Gemeente Putten kan adviseren bij de invulling van de kwaliteitsvoorwaarden op het betreffende schoolplein.
Het aantal behaalde punten wordt door de school in de kolom ingevuld. Bij de toelichting geeft de school aan op welke manier de maatregel wordt toegepast, bijvoorbeeld door soorten, locaties en onderbouwingen te geven. In de
laatste kolom is ruimte om per maatregel aan te geven hoe het onderhoud de komende 5 jaar wordt uitgevoerd. Elke kwaliteitsvoorwaarde heeft een letter. Deze letters worden ingetekend op de ontwerpkaart in hoofdstuk 4

Tabel 1: Kwaliteitsvoorwaarden groen schoolplein met bijbehorende punten (minimum 60 punten).
Maatregel

Aantal
punten

Toelichting kwaliteitsvoorwaarden

Max. aantal
punten voor
maatregel

Beplanting
A

Aanplanten haag (per m¹)

B

Aanplanten struik (per stuk)

C

D

0,5

Behaalde
punten

Uitwerking toepassing op betreffende schoolplein (in te vullen door subsidieaanvrager)

Toelichting op uitvoering van maatregel

Hierbij wordt gewerkt met een inheemse
soort met een planthoogte van minimaal 1,25
m en minimaal een dubbele rij.
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1

Hierbij wordt gewerkt met een inheemse
struikvormer (bij aanplant minimaal 1,25 m
hoog).

5

Aanplanten boom (per stuk)

2

Hierbij wordt gewerkt met een inheemse
boomsoort in een natuurlijke groeivorm met
een stamomtrek van minimaal 18/20 cm
(geen leiboom o.i.d.).

8

Aanplanten klimplant
(per soort)

1

Hierbij wordt gewerkt met een inheemse
klimplant, of een uitheemse soort met hoge
natuurwaarden, op een plek waar deze goed
kan uitgroeien
(boom/schutting/muur/pergola).

4

Toelichting op beheer
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Maatregel

E

Aanplanten eetbare planten
(per soort)

Aantal
punten

0,5/1

Toelichting kwaliteitsvoorwaarden

Hierbij wordt gewerkt met inheemse (1 punt
per soort) of uitheemse (0,5 punt per soort)
eetbare planten.

Max. aantal
punten voor
maatregel

Aanbrengen insectenhotel
(per m2)

2

G

Aanbrengen vleermuiskast
(per stuk)

H

Aanbrengen overige
faunavoorziening (per stuk)

I

Aanbrengen nestkast (per type)

J

Aanleggen open composthoop

Uitwerking toepassing op betreffende schoolplein (in te vullen door subsidieaanvrager)
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Faunavoorzieningen
F

Behaalde
punten

Toelichting op uitvoering van maatregel

Hierbij wordt de voorzijde (invliegzijde) van
het hotel als oppervlakte gerekend.

4

1,5

Dit betreft een vleermuiskast met minimaal 3
compartimenten.

3

1,5

Hier wordt gekozen voor een passende
voorziening voor het betreffende schoolplein.
Voorbeelden: egelkast, eekhoornkast, boom/steenmarterkast.

3

1

Per verschillend type nestkast wordt één
punt gegeven (bijvoorbeeld: huismus +
koolmees + boomkruiper). Hierbij wordt
rekening gehouden met de eisen van de
betreffende soorten, voor huismussen
(koloniebroeder) worden bijvoorbeeld altijd
meerdere kasten opgehangen.

3

3

Deze composthoop dient bereikbaar te zijn
voor bijvoorbeeld egels (dus geen afgesloten
compostbak).

3

Toelichting op beheer
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Maatregel

K

Aanbrengen dood
hout/takkenril (per m3)

Aantal
punten

1

Toelichting kwaliteitsvoorwaarden

Het hout is geschikt voor insecten en/of
kleine zoogdieren om in of tussen te leven.

Max. aantal
punten voor
maatregel

Behaalde
punten

Uitwerking toepassing op betreffende schoolplein (in te vullen door subsidieaanvrager)
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Ondergrond

Toelichting op uitvoering van maatregel

L

Vervangen van verharding voor
gazon (per m2)

0,1

Hierbij wordt verharding weggenomen en
graszaad ingezaaid of graszoden aangebracht.

4

M

Verharding vervangen voor
vaste planten (per m2)

0,2

Hierbij wordt gewerkt met inheemse
plantensoorten of uitheemse/tuinsoorten
met hoge waarde voor bestuivende insecten.

8

N

Verharding vervangen voor
bloemrijk kruidenmengsel
(per m2)

0,4

Hierbij wordt gewerkt met een zaadmengsel
met meerjarige, inheemse plantensoorten.

10

O

Gazon/kale grond vervangen
voor vaste planten (per m2)

0,1

Hierbij wordt gewerkt met inheemse
plantensoorten of uitheemse/tuinsoorten
met hoge waarde voor bestuivende insecten.

4

P

Gazon/kale grond vervangen
voor bloemrijk kruidenmengsel
(per m2)

0,4

Hierbij wordt gewerkt met een zaadmengsel
met meerjarige, inheemse plantensoorten.
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Toelichting op beheer

8

Maatregel

Q

Aanleggen vijver/poel (per m2)

Aantal
punten

1

Toelichting kwaliteitsvoorwaarden

Bij de aanleg van een poel/vijver behoort ook
de juiste inrichting, zoals het aanplanten van
water- en oeverplanten.

Max. aantal
punten voor
maatregel

Uitwerking toepassing op betreffende schoolplein (in te vullen door subsidieaanvrager)
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Overig

Toelichting op uitvoering van maatregel

R

Bereikbaar maken schoolplein
voor kleine dieren

2

Wanneer een schoolplein volledig omgeven is
door een hek waar bijvoorbeeld geen egels
doorheen kunnen, worden er doorgangen
(15x15 cm) gecreëerd.

2

S

Hergebruik materiaal voor
natuurlijke maatregelen

4

Hierbij kan worden gedacht aan het maken
van een insectenmuur met stenen die zijn
vrijgekomen bij vergroening van het
schoolplein.

4

T

Zichtbaar afkoppelen
hemelwaterafvoer

3

Zichtbaar verwerken van hemelwater op
eigen terrein.

3

U

Vrije keus
(bijv. moestuin)

6

Er is ruimte voor een eigen maatregel(en),
mits deze een duidelijke meerwaarde biedt
voor de biodiversiteit en goed wordt
onderbouwd.

6

Totaal aantal punten

Behaalde
punten

Toelichting op beheer

100
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4.

4.1

Ontwerp groen schoolplein

Tekening ontwerp groen schoolplein

Het ontwerp van het groene schoolplein wordt op een inrichtingstekening weergegeven. De maatregelen worden
aangeduid met de bijbehorende letter uit tabel 1.

4.2

Toelichting op ontwerp, aanleg en onderhoud

In dit hoofdstuk dient een nadere toelichting te worden gegeven. Er kan een onderbouwing worden gegeven op
het ontwerp en de bijdrage die het heeft voor bijvoorbeeld biodiversiteit en klimaat. Zijn de kinderen, ouders en
de buurt in het ontwerp betrokken? Is er nagedacht over het geven van buitenles en natuureducatie? Wat is de
planning voor de aanleg van het groene schoolplein? Met een begroting worden de kosten van het ontwerp en
de beoogde dekking (incl. eigen middelen) inzichtelijk gemaakt. Ook wordt aangegeven op welke wijze het
onderhoud en beheer van het nieuwe schoolplein (gedurende minimaal 10 jaar) wordt geborgd.
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