Programma Haarlemmermeer Duurzaam

Formulier Bijdrage Groen Schoolplein
Ouders en scholen die een schoolplein willen vergroenen kunnen van het
Programma Duurzaam 2015-2018 van de gemeente Haarlemmermeer een bijdrage
krijgen. Deze bijdrage is ten hoogste 50% van de begroting met een maximum van € 5.000 per school.
De bijdrage moet een fysieke investering zijn in een of meerdere onderdelen van het groene
schoolplein zijn die bijdragen aan één of meerdere van de doelstellingen van het Programma
Duurzaam.
Om in aanmerking te komen kan een aanvraag via onderstaande formulier gemeld worden.
Per schooljaar is er ook mogelijkheid tot begeleiding van NewEnergyConsulting. Dit kan via de Groene
Kapstok van het NMCX worden aangevraagd.
Indien de aanvraag gehonoreerd wordt, zal deze als subsidie uitgekeerd worden. De subsidie moet
vóór 31 december 2018 zijn besteed. Derhalve wordt om vaststelling van de subsidie gevraagd. U
moet deze indienen uiterlijk dertien weken na de opening van het schoolplein. De
vaststellingsaanvraag moet bevatten:
- een overzicht van de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten;
- foto’s van de realisatie van het groene schoolplein.
Op basis van de vaststellingsaanvraag stellen wij de uiteindelijke hoogte van de subsidie vast.
De aanvraag kan tot 1 juni 2018 worden ingediend. Dit kan door onderstaand formulier volledig
ingevuld, inclusief bijlagen zoals begroting, ontwerp en planning, naar duurzaam@haarlemmermeer.nl
te sturen.

1. Contactpersoon:
(naam, email/telefoonnummer)
2. Betrokken school / scholen:
(naam, wijk, kern)
3. Ondersteuning gehad van New Energy Consulting / NMCX:
Ja / Nee
4. Planning:
(wanneer uitvoering/gereed)
5. Maatregelen:
(graag een lijst van aanpassingen en maatregelen zijn of worden genomen )

6. Doelstellingen:
(aan welke van de volgende doelstellingen uit het Programma Duurzaam dragen de aanpassingen bij,
en op welke manier?)
-

Voorkomen van watertekorten
Voorkomen van wateroverlast (waterberging)
Verbeteren van waterkwaliteit
Gebruik duurzame grondstoffen
Hergebruik van afval
Verbeteren biodiversiteit
Verminderen energieverbruik
Opwek van hernieuwbare energie

7. Totale begroting:
(wat is de totale begroting van het groene schoolplein: uitgaven en inkomsten, en welke andere
partijen dragen bij)
8. Aanvraag:
(welk bedrag wordt aan de gemeente gevraagd? De bijdrage die gevraagd wordt aan de gemeente
moet aan een specifieke investering gekoppeld kunnen worden die meerdere jaren mee gaat.
Bijvoorbeeld betegeling, groen, waterberging, een kas, etc. Geef hier ook aan, aan welk specifiek
element de bijdrage zal worden besteed.)

