Subsidieregeling Aanleg groene daken 2019
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?
Groene daken bieden een grote bijdrage aan het vasthouden van schoon regenwater. Daarnaast
dragen groene daken bij aan de verbetering van biodiversiteit en de leefomgeving.
Regenwater is schoon. Het komt nu vaak via de regenpijpen in het riool terecht. Dat schoon water
mengt zich met het vuile afvalwater. Ook zorgt het extra water voor meer wateroverlast bij hevige
regenbuien. Het doel van deze subsidie is om schoon hemelwater langer vast te houden via groene
daken. Door op deze manier het regenwater af te koppelen, loopt het riool minder snel over. Dit
verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en er gaat minder water door het vuilwaterriool naar de
rioolwaterzuivering. Afkoppelen met een groen dak draagt bij aan doelmatig waterbeheer en de
efficiency in de gehele waterketen. Het vormt een onmisbaar onderdeel van de ambitie om te komen
tot een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in ’s-Hertogenbosch.
Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?
De subsidieregeling aanleg groene daken is alleen toegankelijk voor particulieren en Verenigingen
van Eigenaars en alleen van toepassing op bestaande daken binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Voor nieuwe daken geldt al de verplichting tot afkoppelen van hemelwater. Dit is geregeld met de
watertoets en de gemeentelijke Verordening Hemelwater en Grondwater 2017.
Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling
In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:
1. Algemene subsidieverordening (ASV): de algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch. Deze
ASV geldt bij alle subsidieaanvragen.
2. Afkoppelen: het vermijden dat schoon hemelwater in het riool komt.
3. Groen dak: een begroeid dak minstens bestaand uit een waterdichte laag, een wortelwerende
laag, een drainagelaag, een substraat en een vegetatielaag. Ook een groen dak systeem met
cassettes voldoet hieraan.
4. Hemelwater: verzamelterm voor regen, sneeuw en hagel.
5. Particulier: particuliere eigenaar en tevens eigenaar van een gebouw of woonboot of woonark.
6. Vereniging van Eigenaars: een bij de Kamer van koophandel geregistreerde vereniging van
eigenaars van appartementen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.
7. Bestaand dak: dak dat reeds aanwezig was voor 1 januari 2014 en dat na die datum niet volledig
afgebroken en opnieuw opgebouwd is of wordt.
8. Subsidieplafond: een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal
beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds
per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.
9. 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.
10. 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 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 6 adressen, met één
contactpersoon.
c. Vereniging van Eigenaars, met één contactpersoon.

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. De
peildatum hiervoor is 1 januari 2014.
2. Het dak moet liggen op een gebouw, woonboot of woonark binnen de gemeente
’s-Hertogenbosch. Het dak moet in uw particuliere eigendom zijn, danwel het dak van de
Vereniging van Eigenaars die het dak in eigendom heeft.
3. De subsidiabele activiteit omvat de aanleg van het groene dak in de vorm van minimaal een
sedumdak, dan wel een kruidendak, grasdak of 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 20 m2 groen dak per aanvraag.
c. Per aanvraag wordt maximaal € 3.000,- over 200 m2 groen dak toegekend. U mag natuurlijk wel
een groter dak aanleggen.
d. 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 1 week 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: KvK
nummer en naam en adres van de contactpersoon.
2. U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een antwoord op uw aanvraag. U mag dus, 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. 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.
4. Uitkering van de subsidie vindt plaats na realisatie en bewijs daarvan middels:
a. een foto en
b. een factuur (van aannemer of aankoop materialen) met daarop vermeld:
i. Het aantal vierkante meters groen dak.
ii. Het waterbergend vermogen in l/m2
5. De hoogte van het uit te keren subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van:
a. het opgegeven oppervlak in de subsidieverlening,
b. tenzij dit meer dan 5 m2 lager is dan de totale kosten (o.b.v. de facturen); dan geldt het bedrag
op de factuur.
c. als het oppervlak groter is dan het oppervlak groen dak in de aanvraag, wordt alleen subsidie
uitgekeerd over het aangevraagde oppervlak.
6. 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 Tot slot
Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:
1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2019.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2020.
3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt deze subsidieregeling
jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Dat gebeurt meestal in november. Daarna publiceert het
college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.
4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Aanleg groene daken 2019.
5. Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening (ASV) van de gemeente
‘s-Hertogenbosch van kracht.
Contactpersoon
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Afdeling Leefomgeving
E-mail: leefomgeving@s-hertogenbosch.nl

