FINANCIEN
Door: Léon Schaaphok en Leon Visser
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Inleiding
Onderzoek naar financiering en subsidies voor groene schoolpleinen door Leon en Léon van de
Leefbare Stad Utrecht.
Elke pagina begint met een nieuwe financieringsvorm of subsidieregeling en wordt toegelicht door
te vertellen waar je ze kan vinden en hoe je ze kan aanvragen. Bij de financieringsvormen en
subsidieregelingen worden ook de eisen vermeld om een aanvraag te mogen doen.
Subsidieregelingen veranderen, er kunnen nieuwe bijkomen en er kunnen oude verdwijnen. Deze
veranderingen gebeuren meestal elk nieuw jaar waarin de gemeente bepaald waar subsidiegeld
voor wordt gebruikt. Om een relevant overzicht te houden van subsidieregelingen en overige
financieringsvormen is er een handleiding en een adviesplan opgesteld voor toekomstige studenten
of bedrijfsmedewerkers.
Tot zover bekend mag je bij gemeente Utrecht aanvraag doen op meerdere subsidies voor een
schoolplein. Op de locatie waar je de aanvraag doet wordt bepaald welke subsidies je kan
aanvragen. Het uitzoeken van verschillende subsidies per regio kan er verschillen, om een goed
overzicht te krijgen van de subsidies die gelden voor de gemeente Utrecht is een programma
gemaakt, zo kun je met 1 programma zien welke subsidies je kunt aanvragen.
Hieronder is de link naar ons programma met het subsidieoverzicht:
https://xd.adobe.com/view/05f14f1a-f2bd-461a-b5f8-5853a83999c9-50a2/?fullscreen&hints=off

Laatste bijwerking: Januari 2021
Extra voorwaarden staan in de bronverwijzing.
Aanvraagformulieren staan onderaan de pagina’s.

Handleiding
Dit document dient als handleiding te worden gebruikt voor het uitzoeken van financieringsvormen
en subsidies.
Er worden alleen centrale aandachtspunten vermeld waarbij schoolpleinen zich in kunnen
onderscheiden. Extra voorwaarden, eisen en andere aandachtspunten zijn vermeld op de website
van de toebehorende financieringsvorm.
De subsidies in dit document zijn onderverdeeld in ‘Eisen’ en ’overige regels’. De eisen zijn terug te
vinden in de subsidiewijzer/ subsidieoverzicht. De overige regels zijn genoteerd als extra
aandachtspunten voor de aanvrager.

Adviesplan
Elk jaar dienen de documenten te worden herzien voor mogelijke aanpassingen in de documenten.
Subsidies kunnen veranderen in:
•
•
•
•

De eisen kunnen veranderen
Data moet worden aangepast
De hoeveelheid aan geld kan veranderen
Subsidies kunnen verdwijnen of kunnen nieuwe bijkomen

De SIDO-regeling is gestopt in begin 2021. In verloop der tijd kan deze worden verwijderd. De bijlage
hierover dient als toelichting te worden gebruikt.
Het subsidieoverzicht is gemaakt in: Adobe XD. Aanpassingen voor het overzicht kunnen alleen in dit
programma worden aangepast. Adobe XD ondersteunt geen URL-verwijzingen. Hierdoor bevat het
dus geen werkende linkjes naar externe sites.

Subsidie 1 – Jantje Beton
In Nederland spelen bijna vier miljoen kinderen buiten op openbare
speelplekken. Veel van deze plekken zijn toe aan een opknapbeurt. Uiterlijk 15
maart 2021 kun je bij Jantje Beton weer geld aanvragen om een speelplek op te
knappen. Drie keer per jaar is er een mogelijkheid om een aanvraag te doen. (Geld voor een
speelplek, 2021)
Jantje beton zet zich in voor het vermeerderen en het uitdagender maken van speelruimte. Jaarlijks
ondersteunen zij ongeveer 25 lokale speelruimte initiatieven met een maximale bijdrage van
€10.000.
Maximale financiële bijdrage: €5.000 (waarschijnlijk €10.000 in 2021)
Eisen
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen zijn betrokken in het ontwerpen en/of uitvoering
Het schoolplein is uitdagend en laat ruimte over voor de fantasie van kinderen
De speelplek is een aanvulling op bestaande speeltoestellen in de buurt
De gemeente doet mee
Het schoolplein is vrij toegankelijk
Het schoolplein is niet primair voor onderwijs, sport, of cultureel karakter
Gemeente steunt het project financieel (bijdrage gelijk aan dit bedrag tot max €5.000)

Overige regels:
•

•
•

Organisaties die geld van Jantje Beton ontvangen voor het opknappen van een speelplek,
doen binnen vier jaar minimaal twee keer mee aan een actie om geld op te halen voor Jantje
Beton. Voor scholen geldt dat zij in vier jaar minimaal twee keer meedoen aan de Jantje
Beton Loterij voor scholen.
De aanvragen worden beoordeeld door middel van een vaste procedure. Daarbij zijn altijd
meerdere personen betrokken.
De klachten-, bezwaarschrift- en beroepsprocedure van Jantje Beton is van toepassing.

Website: https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/geld-om-te-spelen/een-speelplek

Subsidie 2 – KIEM regeling
Doel van de regeling is vrijwilligersinitiatieven voor natuur en duurzaamheid in de
provincie Utrecht te ondersteunen. Zo wordt de provincie groener, de natuur meer
divers en helpen we inwoners die zich vrijwillig willen inzetten voor natuur en
duurzaamheid in hun omgeving.
De KIEM regeling is opgezet door Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en
het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. Samen willen zij groene initiatieven in
Utrecht stimuleren, deze regeling zorgt ervoor dat natuur- en
duurzaamheidsinitiatieven met één aanvraag kunnen worden gedaan bij alle drie
de fondsen. (KIEM)
Maximale financiële bijdrage: €5.000
Eisen
•
•
•
•

Het initiatief komt van vrijwilligers
Er zijn vrijwilligers betrokken bij (De uitvoering van) het project
Totale kosten niet meer dan €20.000
Bevinden in de openbare ruimte van provincie Utrecht, natuur is toegankelijk voor derden

Overige regels:
•

•
•

Alleen stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Voldoet uw project aan
de richtlijnen, maar geen stichting of vereniging? U kunt een andere stichting/vereniging
vragen om als penvoerder voor uw project op te treden;
De bijdrage is maximaal €5000. Als het project €5.000 of minder kost kunt u het volledige
bedrag aanvragen als bijdrage.
In de projectkosten mogen begeleidingsuren door een derde partij (bijvoorbeeld LEU of IVN)
zijn opgenomen, maar deze mogen niet meer dan 30% van de totale kosten bedragen.

Website: https://www.cultuurfonds.nl/kiem-regeling#384

Subsidie 3 – Blauwe bewoners initiatieven
De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen
voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer (is
het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en
oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) in de gemeente Utrecht.
Elk jaar wordt er €100.000 euro beschikbaar gesteld voor verschillende doelen. In 2020 was het
maximale bedrag besteed en voor 2021 wordt gekeken of er opnieuw geld beschikbaar wordt
gesteld. (Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven, 2020)
Door: De Stichtse Rijnlanden (Waterschap beheer)
Maximale financiële bijdrage: €5.000
Eisen
•
•

De plek bevindt zich in Stichtse Rijnlanden beheergebied
Het project of initiatief stimuleert waterbewustzijn en duurzaam watergebruik

Website: https://www.hdsr.nl/werk/subsidieregeling/

Subsidie 4 – Het oranje fonds
Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Het oranjefonds
ondersteund doormiddel van geld, tijd, kennis en aandacht. Als we er allemaal voor
elkaar zijn, staat niemand er alleen voor. (Aanvragen, n.d.)
Maximale financiële bijdrage: €5.000
Eisen
•
•
•

•

Het schoolplein is voor iedereen toegankelijk (Ook na schooltijden)
Het initiatief komt uit bewoners zelf
Het initiatief draagt bij aan de doelen van het oranje fonds;
o Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van
kwetsbare groepen in de samenleving.
o Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der
Nederlanden, zodat we daadwerkelijk met z’n allen samen verder komen.
Verbeterd de sociale infrastructuur en/ of sociale dynamiek.

Toelichting begrippen:
Sociale Infrastructuur: Sociale connecties in een omgeving. Kan verbeterd worden door meer
openbare plekken te realiseren waar mensen elkaar tegenkomen en ontmoeten.
Sociale dynamiek: Interactie tussen anders gescheiden groepen zoals jong en oud. Kan verbeterd
worden door meer gezamenlijke plekken en activiteiten te realiseren.

Website: https://www.oranjefonds.nl/aanvragen

Subsidie 5 – Subsidie groene schoolpleinen Utrecht
Het doel van deze subsidie is om Utrechtse kinderen te stimuleren om meer,
veilig en gezond buiten te spelen in de eigen buurt. Uitnodigende speelplaatsen
met aandacht voor diversiteit in flora en fauna dragen daaraan bij. (Onderwijshuisvesting, n.d.)
De gemeente en de schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om kinderen
van school en de buurt de mogelijkheid te geven om veilig en gezond buiten te kunnen spelen op het
schoolplein. (G.G.H.M Haanen; P.E.J. den Oudsten, 2020)
Maximale financiële bijdrage: €30.000.
Maximaal €5.000 van deze bijdrage is bedoeld voor het maken van het ontwerp voor de
(her)inrichting van het schoolplein. De rest van de bijdrage is voor de (her)inrichting van de
speelplaats.
Het schoolbestuur draagt minimaal 20% zelf bij in de kosten om de speelplaats (opnieuw) in te
richten.
Eisen:
•
•
•
•
•

Het schoolplein is voor iedereen toegankelijk (Ook na schooltijden)
Het schoolplein is extra groen en uitdagend
Het schoolplein wordt klimaat adaptief ingericht. Dit betekent dat het bestand is tegen
extreme hitte, droogte en grote buien.
Het schoolplein nodigt kinderen uit om te bewegen in een natuurlijke omgeving.
Het schoolplein draagt bij aan de ecologische doelstellingen van de gemeente.

Deze regeling gaat in rond februari 2021.
LET OP:
Wanneer deze regeling in werking wordt gesteld kan het zijn dat het initiatieven fonds weigert
subsidies goed te keuren voor een groen schoolplein. Mocht dit het geval zijn dan dient het te
worden verwijderd uit dit document.

Website: Aanvraagloket nog niet beschikbaar

Subsidie 6 – Initiatieven fonds
Het Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht.
Bijvoorbeeld het opknappen van een pleintje, een activiteit in een buurthuis of
een ontmoetingsplek voor jongeren. We willen met het Initiatievenfonds mensen aanmoedigen om
zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, wijk of stad. Iedereen kan een aanvraag doen,
personen en organisaties. Scholen kunnen hier ook een aanvraag bij neerleggen voor verschillende
projecten. (Initiatievenfonds, aanvraag, n.d.)
Maximale financiële bijdrage: €20.000
Eisen

•
•
•
•

Stimuleert mensen zich vrijwillig in te zetten voor elkaar en/of omgeving
Het plan is voor een groep mensen belangrijk en niet alleen voor de aanvrager
Het initiatief wordt door u actief begeleid door eigen geld, tijd en materiaal te investeren
De gevraagde bijdrage moet in verhouding staan met de kosten van het initiatief

Website: https://pki.utrecht.nl/Loket/product/a854d2b01a2827fee7db5125ca19c191

Subsidie 7 – Groen dak
Een groen dak is goed voor een gezonde en leefbare stad. De stad kan daardoor
beter tegen problemen met het klimaat. Het helpt om wateroverlast te
voorkomen en zorgt dat we minder last hebben van hitte. Een groen dak absorbeert regenwater,
door de water buffering van planten. Dit zorgt voor vertraging naar het riool en verdamping door
planten. Een schone lucht is ook een gevolg van groene daken net als een verlaagd
omgevingstemperatuur en het effectiever maken van zonnepanelen omdat de temperatuur op het
dak lager is. Als laatst verhoogt het de levensduur van een dak en bevordert het de biodiversiteit in
de omgeving. (Voordelen van een groendak, n.d.)
Eisen
•
•

Komt er een groen dak
Totaaloppervlakte van het groene dak is meer dan 10m2

Overige
•
•
•

Maximum van €20.000 euro subsidie
Keuze tussen intensief en extensief dak. (50,- & 25,- per m2)
Kosten bouwkundige expert worden tot €250 vergoed met een maximum van 1,000 per
aanvraag

Website: https://pki.utrecht.nl/Loket/product/6807ac5ede8ddc3ed97ee3a82789bdfc

Subsidie 8 – Afkoppeling HWA1 Utrecht (ONBEKEND)
Op veel plekken in Nederland komt regenwater via dakgoten en regenpijpen in
een gemengd rioolstelsel terecht. Dit relatief schone water wordt vervolgens
samen met vuil afvalwater naar een zuiveringsinstallatie gevoerd. Dit kan anders, want schoon water
hoeft niet gezuiverd te worden. De laatste jaren neemt het klimaat in Nederland toe en zijn er meer
hoos en regenbuien. Als er veel regen valt doet dit een enorm beroep op ons riool. Deze
overstromen steeds regelmatiger. Om dit tegen te gaan is de HWA-regeling bedacht.
Het kost gemiddeld drieduizend euro om een woning een ondergrondse waterfilter en een
bovengrondse filter te geven. In de gemeente Nijmegen kan een subsidie al worden aangevraagd. De
Subsidie aanvragen gaat voor 5 euro per m2 voor ondergrondse infiltraten en 10 euro per vierkante
meter voor bovengrondse infiltratie.
Hoe en of de gemeente Utrecht dit gaat subsidiëren is nog niet bekend. Wel wordt hieraan gewerkt.

1

HWA – Hemel water afvoer

Extra financieringsvorm 1 – Fondsen(kaart)
Er zijn veel lokale fondsen die meedoen aan verschillende lokale initiatieven, wij hebben niet
gekeken naar welke lokale fondsen er zijn en of zij meedoen aan het initiatief van een groen
schoolplein.
Wel is het waard om voor uw school te kijken of er ondernemersfondsen zijn die mee willen doen
aan het initiatief van een groen schoolplein. Een aantal fondsen zijn te vinden op de fondsenkaart.
Website: https://www.lokalefondsen.nl/

Extra financieringsvorm 2 – Crowdfunding
Er zijn veel soorten van crowdfunding waarbij geld kan worden ingezameld door zowel interactieve
als passieve donaties. Het wordt aangeraden om een vorm van crowdfunding te kiezen waarbij de
kinderen of volwassenen in actie komen. Dit zorgt ervoor dat mensen eerder betrokken worden bij
het schoolplein en vaak ook grotere donaties doen. Om het makkelijk te maken hebben wij de meest
voorkomende vormen van crowdfunding vermeld.

Voorjaarsmarkt
Met een voorjaarsmarkt kunnen kinderen van alles verkopen van eten tot knutselwerkjes. Het zorgt
ervoor dat kinderen creatief na gaan denken over wat ze willen verkopen of voor een creatieve
middag.

Sponsorloop
Een sponsorloop is goed voor het bewegen van kinderen. Denk er echter wel aan dat als het op een
warme dag is dat er genoeg drinken na afloop is. Op dit moment is het schoolplein nog niet groen en
verkoelend.

Flesseninzameling
Flessen inzamelen is heel goed voor het klimaat. Ook is het iets wat niet lastig hoeft te zijn. Alle
kleine bijdragen helpen mee met het behalen van het SDG-schoolplein.

Crowdfunding platform
Crowdfunding kan ook door middel van bijvoorbeeld een crowdfunding website. Dit is makkelijk op
te zetten alleen is minder interactief tussen de school en de kinderen en de buurt. Een voorbeeld
website is hieronder te vinden. Echter is het een passieve vorm van geld inzamelen.
(Let op: Deze website staat niet door ons gegarandeerd als betrouwbaar, zoek zelf uit of dit een
goed werkende en betrouwbare website is.)
Website: https://voorjebuurt.nl/nl/

Extra financieringsvorm 3 – bedrijfshulp
Lokale bedrijven stimuleren vaak duurzame en groene projecten om hun buurt/wijk te stimuleren.
Denk bijvoorbeeld aan de lokale supermarkt voor wat drinken na de sponsorloop. Of een
hoveniersbedrijf die mee kan helpen bij het aanleggen of onderhouden van het plein. Maar ook
bedrijven van ouders kunnen een kleine bijdrage leveren. Niks is te gek!

Extra financieringsvorm 4 – Bijdrage in natura of gift
Ook kan een school geholpen worden tijdens het maken van een groen schoolplein. U kunt spullen
doneren, zoals bankjes, bomen, hout, steen, etc. Hierdoor kunnen veel kosten gespaard worden.
Ook kan u samen met ouders, kinderen of bedrijven het schoolplein maken, dit zorgt er niet alleen
voor dat er op kosten gespaard kan worden, maar ook vormt er een betere band tussen de buurt en
de school, wordt er een groter verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. En kijken mensen eerder om
naar hun gemaakte schoolplein waardoor het ook door andere doelgroepen wordt bezocht buiten
schooltijden.

Extra financieringsvorm 5 – recyclen!
Oude speeltoestellen, tegels en andere spullen hoeven niet verspild te worden. U kunt altijd
nadenken of u uw oude attributen wilt hergebruiken of om te veranderen in iets nieuws. Er is veel
mogelijk in de vorm van recyclen of upcycling. Maar je hoeft niet moeilijk erover na te denken. Als
een schommel nu werkt, doet die dat straks ook!
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Bijlage
Ook zijn er een aantal voetnoten over andere mogelijke regelingen en veranderingen die u als school
misschien interessant lijkt. Deze zijn meegenomen in de bijlage aangezien dit niet gericht is op een
groen schoolplein initiatief.

Hulp bij de realisatie en proces
Het kan als schooldirecteur lastig zijn om uw groene schoolplein te realiseren, daarom zijn er
specialisten bezig om scholen te helpen met een groen schoolplein.

Gemeente
De gemeente helpt scholen in de vorm van advies en kan u helpen om in contact te komen met
personen die u verder kunnen helpen in het proces.

Groenblauwe schoolpleinen
Groenblauwe schoolpleinen helpt scholen in provincie Zuid-Holland met het realiseren van groene
schoolpleinen.

Utrecht Natuurlijk
Utrecht Natuurlijk zet zich in om Utrecht groener te maken. Zo bieden zij ook hulp aan voor scholen
om hun schoolplein groener te maken.

Zonnepanelen
Er is geen financiële hulp voor het verkrijgen van zonnepanelen op schooldaken. Ook wordt hiervoor
niks gerealiseerd op korte termijn. Mocht u wel graag zonnepanelen willen krijgen dan kan er wel
hulp worden geboden met hoe het vanuit de school zelf gefinancierd kan worden.

Schooldakrevolutie
Schooldakrevolutie doet onderzoek in Nederland naar zonnepanelen. Ze kijken waar in Nederland
zonnepanelen liggen en waar het beste nieuwe bij kunnen komen. Ze maken onder andere buisness
cases voor scholen om hen te helpen met de financiering van de zonnepanelen.

Johan Cruyff – Schoolplein14
Schoolplein14 helpt scholen met belijning en middelen om kinderen op een grijs schoolplein in
beweging te brengen. Ze gaan samen met docenten en leerlingen in onderzoek naar wat voor hun
school een goede oplossing is en hierbij worden ook middelen geleverd over hoe je het zo optimaal
kunt benutten.
Het is echter geen subsidieregeling voor een groen schoolplein maar een goed alternatief mocht er
een stuk onbenut grijs schoolplein zijn en de kinderen meer in beweging wilt krijgen.

SIDO-regeling
De SIDO-regeling van Utrecht Natuurlijk is sinds 2021 niet meer beschikbaar. Utrecht Natuurlijk kan
wel helpen met het geven van advies en ondersteuning voor het realiseren van een groen
schoolplein.
Website: http://staging.utrechtnatuurlijk.nl/zijn-er-ook-voor/utrechters-met-een-duurzaaminitiatief/

