
Geachte heer Van de Venne,

In antwoord op uw vragen:

Ja.
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Op 4 juli 2022 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzake de 
Subsidieregeling Groene Schoolpleinen van de provincie Limburg.

Vraag 1
Is het College van B&W bekend met deze subsidieregeling?

Vraag 3
Ziet het College van B&W mogelijkheden om scholen in Sittard-Geleen echt goed op 
weg te helpen met het vergroenen van schoolpleinen, door boven op de Provinciale 
regelingen een co-financieringsaanvulling te doen?

Tijdens een overleg op 8 juli 2022 zijn de schoolbesturen - als bevoegd 
bestuursorgaan - geïnformeerd over de subsidieregeling Groene Schoolpleinen 
2022-2023. Bij die gelegenheid gaven de schoolbesturen aan reeds van deze 
regeling op de hoogte te zijn en na te gaan in hoeverre hiervan gebruik kan 
worden gemaakt bij de eigen plannen voor onderhoud en aanpassing van 
speelplaatsen. Na de schoolvakantie wordt de subsidieregeling nogmaals onder 
de aandacht van de schoolbesturen gebracht, en zal worden gevraagd de 
gemeente actief te blijven informeren over de realisatie van groene speelpleinen.

Vragen D66 en GroenLinks-PvdA ex artikel 43 RvO inzake 
Subsidieregeling Provincie Limburg Groene Schoolpleinen

Raadsfractie D66
t.a.v. Raadslid Pi Van de Venne 
Ross van Lenneplaan 20
6132 AN Sittard

Vraag 2
Gaat het College van B&W actie ondernemen om alle scholen in Sittard-Geleen in te 
lichten inzake de subsidieregeling “Groene Schoolpleinen 2022-2023"? Zo ja, hoe en 
wanneer? Zo nee, waarom niet?

Sittard-Geleen, 26 juli 2022
VERZONDEN 2 8 JULI 2022
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Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, 

Z.6.
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De gemeente kan voor aanpassing van speelplaatsen een bijdrage van maximaal 
€ 1.500 per school verstrekken uit de gemeentelijke NPO-middelen. Deze middelen 
kunnen ook worden ingezet voor vergroening, in aanvulling op eventuele subsidie 
van de provincie en de rijksvergoeding die het schoolbestuur ontvangt voor 
onderhoud en aanpassing van een school.

Daarnaast heeft de gemeente twee regelingen die aanvullend op het vergroenen 
van schoolpleinen kunnen worden ingezet. Schoolbesturen kunnen een beroep 
doen op de subsidieregeling afkoppelen hemelwater. Deze regeling is bedoeld 
voor het afkoppelen van verhard oppervlak, maar ook het verwijderen van verhard 
oppervlak komt in aanmerking. De bijdrage bestaat uit € 20 per vierkante meter. De 
tweede is de subsidieregeling klimaatadaptatie. Onder deze regeling vallen de 
aanleg van een groendak en een groengevel. De helft van de kosten worden in 
deze regeling vergoed tot een maximum van € 25.000.

mr. J.yi.C.M. Verheijen, 
burge/neester


