
Subsidieregeling Aanleg Groen Dak 2023 

 

Artikel 1 Wat is een groen dak? Wat is het doel van de subsidie? 

Een groen dak is een dak bedekt met planten. Een groen dak kent diverse voordelen waaronder het 

vasthouden van water en het vergroten van de biodiversiteit. 

We gaan voor een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving. Een groen 's-Hertogenbosch 

draagt bij aan een prettig en gezond, woon-, werk- en leefklimaat. Dit doen we onder andere met de 

aanleg van groene daken.  

Groene daken hebben een positieve invloed op de volgende factoren: 

− Een groen dak verkleint de kans op wateroverlast. 

− Een groen dak draagt bij aan de biodiversiteit. 

− Een groen dak zorgt dat het gebouw en de omgeving minder snel opwarmen. 

− Een groen dak zuivert water en lucht. 

 

Artikel 2 Woordenlijst 

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit: 

1. Groen dak: een begroeid dak dat minstens bestaat uit een waterdichte laag, een wortelwerende 

laag, een drainagelaag, een substraat en een vegetatielaag. Ook een groen dak systeem met 

cassettes voldoet hieraan. 

2. Particulier: particuliere eigenaar en tevens eigenaar van een gebouw of woonboot of woonark. 

3. Vereniging van Eigenaars: een bij de Kamer van koophandel geregistreerde vereniging van 

eigenaars van appartementen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

4. Bedrijf: een bij de Kamer van Koophandel geregistreerd bedrijf binnen de gemeente 's-

Hertogenbosch.  

5. Organisatie: een bij het Kamer van Koophandel geregistreerde organisatie binnen de gemeente 

's-Hertogenbosch. 

6. Op volgorde van binnenkomst-methode: voor het bepalen van het bereiken van het 

subsidieplafond behandelen wij de subsidieaanvragen ‘op volgorde van binnenkomst’. Dit heet 

ook wel ‘wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt’. Wij nemen alleen volledige subsidieaanvragen in 

behandeling. Bij een niet-compleet ingevulde aanvraag geldt als datum van binnenkomst de 

datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het 

subsidieplafond op is, verstrekken wij geen subsidie meer. 

7. Subsidiabele kosten: de directe kosten voor materialen en aanleg van het groen dak (bijvoorbeeld 

folie, drainagematerialen, substraat, beplanting, arbeidskracht). Alle overige kosten zijn niet 

subsidiabel (bijvoorbeeld grind, werkzaamheden aan het dak of de dakrand, mest). 

 

Artikel 3 Wie kan deze subsidie aanvragen? 

De subsidieregeling aanleg groen dak is toegankelijk voor particulieren, Verenigingen van Eigenaars 

(VVE's), bedrijven en organisaties. De regeling is alleen van toepassing op bestaande daken binnen 

de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

 

Artikel 4 Wie kan een subsidie aanvragen? 

De volgende partijen kunnen in aanmerking komen voor de subsidie: 

a. Particulier. 

b. Particulieren die gezamenlijk een aanvraag indienen voor minimaal 2 adressen, met één 

contactpersoon. 

c. Vereniging van Eigenaars, met één contactpersoon. 



d. Bedrijven, met één contactpersoon met uitzondering van woningcorporaties of daarmee gelijk te 

stellen rechtspersonen. 

e. Organisatie, met één contactpersoon met uitzondering van woningcorporaties of daarmee gelijk te 

stellen rechtspersonen. 

 

Artikel 5 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen? 

Het groen dak moet aan de volgende voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te 

kunnen komen: 

1. U kunt een subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak op een bestaand dak. 

2. Het dak moet liggen op een gebouw, woonboot, woonark of pand binnen de gemeente ’s-

Hertogenbosch. 

3. De subsidiabele activiteit omvat de aanleg van het groene dak in de vorm van minimaal een 

sedumdak, dan wel een kruidendak, grasdak of groene daktuin.  

4. De waterbergende capaciteit van het groen dak bedraagt 30 liter per m² of meer. 

 

Artikel 6 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 

Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald: 

a. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 15,- per m² groen dak. 

b. Het oppervlak waarover de subsidie geldt, is minimaal 10 m² groen dak per aanvraag. 

c. Per aanvraag van particulieren (volgens artikel 4 a en b) wordt maximaal € 3.000,- over 200 m² 

groen dak toegekend. U mag natuurlijk wel een groter dak aanleggen. 

d. Per aanvraag van een Vereniging van Eigenaars wordt maximaal € 15.000,- over 1.000 m² groen 

dak toegekend. U mag natuurlijk wel een groter dak aanleggen. 

e. Per aanvraag van een bedrijf wordt maximaal € 15.000,- over 1.000 m² groen dak toegekend. U 

mag natuurlijk wel een groter dak aanleggen. 

f. Per aanvraag van een organisatie wordt maximaal € 15.000,- over 1.000 m² groen dak toegekend. 

U mag natuurlijk wel een groter dak aanleggen. 

g. De subsidie wordt uitgekeerd zo lang het subsidieplafond voor het betreffende jaar nog niet is 

bereikt. 

 

Artikel 7 Wanneer en hoe krijgt u de subsidie uitbetaald? 

1. Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij voor het begin van de aanleg van het groen dak 

ontvangen hebben. Bij de aanvraag benodigde gegevens zijn: 

a. Adres van het pand 

b. Betreffende oppervlak groen dak 

c. Waterbergend vermogen van het groen dak (opgave van de leverancier) in liters per vierkante 

meter (l/m²).  

d. Voor een particulier: NAW-gegevens, danwel voor een Vereniging van Eigenaars, bedrijf of 

organisatie: KvK nummer en naam en adres van de contactpersoon. 

2. U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een antwoord op uw aanvraag. U mag, op eigen risico, 

starten met de aanleg van het groen dak voordat u van de gemeente een antwoord heeft, maar 

wel nadat u subsidie aangevraagd heeft. 

3. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen 

dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van de ‘op volgorde van 

binnenkomst’- methode. Dit heet ook wel ‘wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt’. Wij nemen alleen 

volledige subsidieaanvragen in behandeling. Bij een niet-compleet ingevulde aanvraag geldt als 

datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Als uw aanvraag is 

ontvangen nadat het subsidieplafond op is, verstrekken wij geen subsidie meer. 

4. Na het bereiken van het subsidieplafond, kan de gemeente, in overleg met de aanvrager, enkele 

aanvragen op een “wachtlijst” plaatsen. Dit doen wij door de beslistermijn voor deze aanvragen te 

verlengen. 

5. Uitkering van de subsidie vindt plaats na realisatie en bewijs daarvan door middel van: 



a. een foto en  

b. een factuur (van aannemer of aankoop materialen) met daarop vermeld: 

− Het aantal vierkante meters groen dak.  

− Het waterbergend vermogen in l/m²  

c. het getekende formulier: verzoek tot uitbetaling/vaststelling van de subsidie. 

6. De hoogte van het uit te keren subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van:  

a. het oppervlak zoals vermeld op de factuur van de leverancier.  

b. als het oppervlak groter is dan het oppervlak groen dak in de aanvraag, wordt alleen subsidie 

uitgekeerd over het aangevraagde oppervlak. 

De uitkering vindt alleen plaats als het groen dak binnen 6 maanden na indiening van de aanvraag 

is gerealiseerd. Als het betalingsverzoek voor de subsidie niet binnen 6 maanden na de aanvraag 

ontvangen is, heeft de gemeente het recht om de subsidieaanvraag in te trekken. 

7. Het groen dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan gedeeltelijk 

of geheel worden teruggevorderd als dit niet gebeurt. 

 

Artikel 8 Hoe kunt u deze subsidie aanvragen? 

1. U kunt uw verzoek via het online aanvraagformulier op de gemeentelijke website indienen. 

2. U bent zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en voldoende 

draagkracht van de constructie. 

3. Soms is een vergunning of melding nodig, bijvoorbeeld voor een monument. U bent zelf 

verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunning of het doen van de melding via het 

Omgevingsloket. 

4. Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling. 

 

Artikel 9 Overige voorwaarden 

U verstrekt inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het beoordelen of de regeling juist is toegepast en of 

de voorschriften bij de subsidieregeling zijn nageleefd. 

 

Artikel 10 Afwijkingsbevoegdheid 

In de beschikking tot subsidieverlening kan het college andere verplichtingen of nadere 

uitvoeringsvoorschriften geven die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie. 

 

Artikel 11 Tot slot 

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling: 

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023. 

2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2024. 

3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt de subsidieregelingen 

jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Dat gebeurt meestal in november. Daarna publiceert het 

college de subsidieregelingen en de subsidieplafonds voor het komende jaar. 

4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Aanleg Groen Dak 2023. 

5. De Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) is van toepassing op deze regeling. 

 

Contactpersoon 

Gemeente ’s-Hertogenbosch 

A. Extra 

E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl 

 

mailto:gemeente@s-hertogenbosch.nl
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