Groene pet
Uitvoeringsregeling subsidieverlening groendaken Hengelo

Belangrijke algemene informatie 2021-2022
Wettelijke bepalingen

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene
subsidieverordening (Asv) zijn altijd van toepassing, dus
ook op deze uitvoeringsregeling.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd voor de aanleg van
groendaken op:
•	particuliere woningen inclusief schuur of berging;
•	maatschappelijke voorzieningen zoals sportaccomodaties, scholen enz.;
•	panden die voor zowel wonen als werken gebruikt worden.

Stapelen van subsidie

Als u al een andere (overheid-)subsidie voor dit doel ontvangt of u heeft recht op een andere (overheid-)subsidie
zoals de MIA-VAMIL regeling, mag u geen subsidie binnen
deze regeling aanvragen.

Aan welke eisen moet u voldoen om in
aanmerking te komen?

N.B. Voorwaarde is dat er geen gebruik gemaakt kan worden
van de MIA-VAMIL regeling. De MIA-VAMIL-regelingen biedt
bedrijven financiële voordelen als ze dit soort maatregelen
toepassen.

•	Het pand bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van
Hengelo.
• De aanvraag gaat over minimaal 6 m2 groen dak
•	U controleert zelf of het dak geschikt is voor de aangevraagde groene dak (dit kunt u bij een erkend bedrijf
navragen).
•	De bergingscapaciteit van het groene dak moet minimaal
15 liter per m2 zijn
• Het groene dak moet minimaal bestaan uit:
- Een wortelwerende laag
- Een drainagelaag
- Een substraatlaag
- Een vegetatielaag

Beschikbaar bedrag

Hoe vraagt u de subsidie aan?

Zowel eigenaren van particuliere woningen, huurders (met
toestemming eigenaar) als verenigingen van eigenaren
kunnen een subsidie aanvraag indienen.

Er is in totaal een bedrag van € 10.000 per jaar beschikbaar
voor de jaren 2021 tot en met 2022.
We keren de subsidies uit in volgorde van binnenkomst van
de aanvragen.

Maximum subsidie

Alleen materiaalkosten komen in aanmerking voor subsidie.
Personele kosten en bezorgkosten worden niet vergoed.
De subsidie bedraagt € 20 per m2 met een maximum van
€ 2.000 per adres. Op is op!

Het aanvraagformulier kunt u downloaden op de website
www.hengelo.nl/subsidies. Het ingevulde formulier kunt
u per mail sturen naar gemeente@hengelo.nl of per post
verzenden aan:
College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo
o.v.v. Subsidieaanvraag ‘Groene pet’

De procedure

• U kunt de subsidie gedurende het hele jaar aanvragen.
•	De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst
behandeld.
•	Is het subsidieplafond voor dat jaar bereikt, dan wordt
u daarvan op de hoogte gesteld. U zult dan een nieuwe
aanvraag moeten indienen in het volgende subsidiejaar.
Naast het ingevulde formulier stuurt u mee:
•	Foto van het dak in huidige situatie (geen foto van
google, maar een eigen recente foto).
• Gespecificeerde offerte van de dakdekker en/of
leverancier.
•	Ondertekende toestemmingverklaring van de huiseigenaar indien u huurder bent.
• Een omgevingsvergunning indien er sprake is van:
- Nieuwbouw
- Constructieve wijziging aan het bouwwerk
-	Wijziging van een monument of beschermd stads- of
dorpsgezicht
 innen twee weken na binnenkomst ontvangt u een ontB
vangstbevestiging.
Is de aanvraag niet compleet, dan krijgt u vier weken de
tijd om de ontbrekende informatie aan te vullen, u krijgt
hierover bericht. Wordt de gevraagde informatie niet binnen vier weken aangeleverd, dan behandelt het college uw
aanvraag niet (art 4:5 lid 4 Awb).

Binnen 13 weken na ontvangst van uw complete aanvraag,
ontvangt u een brief van de gemeente. Dit is ofwel een
voorlopige toekenning waarin staat hoe hoog het bedrag
is dat we voor u reserveren. Of u krijgt een brief waarin we
vertellen waarom u de subsidie niet krijgt.
De beoordeling vindt plaats op basis van de ingediende
stukken waaronder de offerte en op basis van de randvoorwaarden van deze regeling.
Binnen zes maanden na de voorlopige toekenning moet
het werk uitgevoerd zijn, anders wordt het toe te kennen
bedrag naar € 0 terug gebracht (de toekenning is o.g.v.
artikel 10 van de Asv).
Na het gereedkomen, stuurt u naar de gemeente:
•	een kopie van de factuur;
•	een bewijs van betaling;
•	en een foto van het nieuwe groene dak.
Op basis hiervan ontvangt u een definitieve beschikking
(de vaststelling is o.g.v. artikel 18 van de Asv) en maakt de
gemeente het toegekende bedrag aan u over. Er vindt geen
verrekening plaats met eventuele meerkosten ten opzichte
van de offerte.

Meer informatie over klimaatadaptatie vindt u op:

www.groenblauwtwente.nl

REKENVOORBEELD:
Voorbeeld 1:
De materiaalkosten voor uw groene dak van 20 m2, bedragen
€ 1.200. U kunt daarvoor 20 x €20 = € 400 aanvragen.
Voorbeeld 2:
De materiaalkosten voor uw dak van 200 m2 bedragen
€ 12.000.
U kunt daarvoor geen 200 x € 20 = € 4.000, maar het maximum
van € 2.000 aanvragen.

