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Onderwerp: Subsidieverordening groene daken 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Groningen was de eerste gemeente in Nederland, waar een subsidie werd verleend op 
de aanleg van groene daken. In het kader van de Duurzaamste Stad en de uitvoering van 
de Groenstructuurvisie is, met het oog op het leefmilieu en de verwachte veranderingen 
in het klimaat, de versterking van het binnenstedelijk groen zeer gewenst. Groen buffert 
het regenwater en bovendien ook nog de grotere temperatuurwisselingen in de stad. 
Daarnaast zijn groene daken een uitbreiding van de ecologische mogelijkheden in het 
versteende deel van de stad. Voor de bewoners van de binnenstad kan een groendak in 
de directe omgeving een grote kwaliteitsverbetering in de beleving opleveren. 
 
Vanaf april 2008 is een voorlopige subsidieregeling van kracht geweest, die werd 
gefinancierd uit het Duurzaamheidsfonds. Het resultaat hiervan is een aantal van ruim 
zestig groene daken met een totaal oppervlak van bijna 2500 m2 op particuliere 
woningen. Bijna een derde hiervan is op bestaande woningen aangelegd. Daarnaast is in 
diverse projecten meer dan 20.000 m2 groendak gesubsidieerd, deels met een bijdrage 
vanuit het rioleringsbudget. Een groot deel van deze projecten is ook al gerealiseerd. De 
beschikbare subsidiebudgetten zijn daarmee grotendeels besteed.  
 
Met het oog op deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de subsidieregeling 
succesvol is. Diverse gemeenten en enkele waterschappen zijn Groningen dan ook 
gevolgd en hebben inmiddels ook subsidieregelingen ingesteld. De voorlopige 
subsidieregeling loopt af per 31 december 2009. Wij stellen u voor de subsidie-
verstrekking op een andere manier voort te zetten en behalve voor particulieren ook 
open te stellen voor bedrijven, buurthuizen, wijkcentra, scholen e.d. 
 
Een groen dak heeft een positief effect op de waterhuishouding in de stad. Om deze 
reden is het bevorderen van groene daken opgenomen als maatregel in het Groninger 
Water- en Rioleringsplan. Met name in droge periodes, wanneer er heftige piekbuien 
kunnen vallen, houdt een groen dak water vast en bergt dus water. Dit water komt niet 
in het riool waardoor rioolwateroverstorten kunnen worden voorkomen. Groene daken 
zorgen dus voor een betere waterhuishouding. Daarnaast zorgen groene daken voor een 
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betere kwaliteit van afstromend regenwater, zodat dit van een betere kwaliteit is 
wanneer het in het oppervlaktewater terecht komt. Om deze reden willen we de nieuwe 
regeling groene daken financieren vanuit de rioolheffing.  
De subsidie kan bij de gemeente Groningen worden aangevraagd voor het realiseren 
van een groen dak op een bestaand of te vernieuwen plat dak op een bestaand gebouw 
of bijgebouw of voor nieuwbouw. Met deze regeling wil de gemeente Groningen 
mensen uitnodigen en stimuleren om bij te dragen aan een groene en energiezuinige 
stad. De gemeente wil dat vooral bewoners van gebieden met weinig groen, zoals de 
binnenstad, kiezen voor groene daken. In die gebieden is het rendement van groene 
daken hoog. Een goede communicatie kan er voor zorgen dat groene daken met name in 
deze "versteende" gebieden worden aangelegd. Daarnaast kan de "verordening 
regenwater en grondwater" worden gebruikt. Naast een positief effect voor water en 
riolering zorgen groene daken voor een verbetering van het stedelijke microklimaat 
(minder droge lucht). Ook hebben zij een positief effect op de atmosfeer (minder fijn 
stof). Voor bewoners zijn er verder de voordelen van een goede isolatie en 
binnenklimaat-beheersing. De dakbedekking heeft een langere levensduur.  
Zowel particuliere eigenaren als verenigingen van eigenaren als woningcorporaties en 
bedrijven kunnen de subsidie aanvragen. Ook huurders kunnen, met schriftelijke 
toestemming van de eigenaar, een subsidie aanvragen.  
 
Fiscaal. 
Omdat de inzet van groene daken voor waterberging een nieuwe ontwikkeling is, is 
onder andere bij de VNG advies ingewonnen over de rechtmatigheid van het 
financieren van de regeling uit de rioolheffing. Alhoewel hierover geen jurisprudentie 
bestaat, is de uitkomst hiervan dat het rechtmatig is mits onderbouwd is dat groene 
daken een positief effect hebben op water en riolering in de stad en het een 
kostenbesparing oplevert. Dit laatste is het geval: een kubieke meter berging in een 
riool kost de gemeente minimaal  
€ 2.000,--; een kubieke meter berging op een groen dak kost minder. Overigens zijn er 
ook andere gemeenten die een subsidie voor groene daken financieren vanuit de 
rioolheffing, waaronder Leeuwarden. 
 
Financiën. 
Het subsidiebedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de groene daken subsidie voor 
2010 bedraagt € 200.000,-- en is onderdeel van de begroting van het Groninger Water- 
en Rioleringsplan onder de kop "watertaken". 
 
Communicatie. 
De communicatie rond water in de stad is er op gericht inwoners van de stad bewust te 
maken van water, aan te geven wat de gemeente doet om een duurzaam stedelijk 
watersysteem te realiseren en wat men als inwoner zelf kan doen. Dit gaat via de 
publicatie van de regeling in de Gezinsbode met gelijktijdig een informatief artikel over 
groene daken op de gemeentelijke website en in een tv programma. 
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Wij stellen u voor te besluiten: 
I. afdeling 10 "subsidie groene daken" toe te voegen aan Hoofdstuk 5 "Subsidies 

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken" van de algemene subsidie-
verordening van de gemeente Groningen; 

II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en te publiceren in 
de Groninger Gezinsbode. 

 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. H.P. Bakker. 


