
Uitvoeringsregeling subsidieverlening
groendaken Hengelo 2023 - 2024

Tekst van de regeling 
Intitulé 
Uitvoeringsregeling subsidieverlening groendaken Hengelo 2023 - 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, 

overwegende dat het ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening gewenst is nadere regels te stellen inzake het 
verlenen van subsidies ten behoeve van groendaken; 
gelet op het bepaalde in:
- artikel 2 lid 2 Algemene subsidieverordening;                                                       
- de Algemene Wet Bestuursrecht; 

besluit vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:
Uitvoeringsregeling subsidieverlening groendaken Hengelo 2023 - 2024

Artikel 1 definities
In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: 
 a. dakbedekking: een bouwkundige voorziening om het dak wind- en waterdicht te maken bestaande uit bijvoorbeeld  
  bitumen, epdm of gelijkwaardig;
 b. groendak: een groendak is de term voor een dakbedekking waarop een plantaardige laag is aangebracht, dat wil   
  zeggen een laag die hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het groene karakter varieert van mossen, sedum, 
  grassen tot een daktuin;
 c. maatschappelijke voorzieningen: overheids-, medische-, onderwijs-, sociaal culturele-, sport-, religieuze- en 
  vergelijkbare voorzieningen;
 d. materiaalkosten: de kosten van de verschillende onderdelen van het groendak, zonder arbeids-, verzend-, 
  transport-, opslag- en/of andere handelingskosten;
 e.  subsidieplafond: het jaarlijks voor subsidie beschikbare bedrag ter hoogte van 20.000 euro;
 f. waterbergingscapaciteit: het volume regenwater dat vastgehouden en vertraagd afgevoerd kan worden. 

Artikel 2 Doel
De subsidie wordt verstrekt om eigenaren of huurders van een woning, pand of opstal tegemoet te komen in de kosten 
van de realisatie van het klimaatbestendig maken van gebouwen of bouwwerken. Het doel is een bijdrage leveren aan 
het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied, het reduceren van de CO2-uitstoot door energiebesparing, het 
binden van fijnstof, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van opwarming van de stad en het verhogen van 
de biodiversiteit. 

Artikel 3 Reikwijdte 
 1. Deze regeling geldt alleen voor woningen, panden en bijbehorende opstallen die zijn gelegen binnen de gemeente-
  grenzen van Hengelo.
 2. Een subsidie kan worden aangevraagd ten behoeve van een groendak op
  a. particuliere woningen inclusief bijbehorende opstallen;
  b. maatschappelijke voorzieningen;
  c. panden die zowel voor wonen als werken gebruikt worden. 
 3. Een subsidie aanvraag kan worden ingediend door zowel eigenaren, huurders als verenigingen van eigenaren.  
 4. Er kan geen subsidie worden aangevraagd indien gebruik kan worden gemaakt van een andere (overheid)subsidie  
  of  tegemoetkoming van de overheid. 



Artikel 4 Subsidieplafond
Als het subsidieplafond van het betreffende jaar is bereikt, kan geen subsidie meer worden toegekend. 

Artikel 5 Hoogte subsidie
 1. Alleen materiaalkosten komen in aanmerking voor subsidie.
 2. De subsidie bedraagt €20,- per vierkante meter.
 3. De maximale subsidie bedraagt €2.000,- per adres. 

Artikel 6 Technische eisen
 1. Op grond van deze regeling wordt subsidie verstrekt voor het aanleggen van een groendak als bedoeld in artikel 1  
  onder b mits het groendak niet kleiner is dan 6 vierkante meter.
 2. Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of een dak geschikt is voor de betreffende groendak-
  bedekking. 
 3. De waterbergingscapaciteit van de groendakbedekking moet minimaal 15 liter per vierkante meter zijn.
 4. Het groendak moet minimaal bestaan uit: 
  a. een wortelwerende laag;
  b. een drainagelaag;
  c. een substraatlaag;
  d. een vegetatielaag;

Artikel 7 Subsidie aanvraag
 1. De aanvraag wordt ingediend middels het daartoe vastgestelde aanvraagformulier. 
 2. Als bijlage bij de aanvraag wordt meegezonden:
  a. Een foto van het dak in de huidige situatie;
  b. Een gespecificeerde offerte van de dakdekker en/of leverancier van groendaken;
  c. Een omgevingsvergunning indien er sprake is van nieuwbouw, een constructieve wijziging van het bouwwerk of  
    een wijziging van een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht;
 3. Indien er sprake is van een huurwoning, dient de huurder bij de aanvraag van de subsidie een akkoordverklaring van  
  de verhuurder te overleggen. 
 4. Indien de aanvraag onvolledig is krijgt u 4 weken de tijd om de ontbrekende gegevens van de subsidieaanvraag aan  
  te vullen. 
 5. Wanneer de in lid 4 genoemde ontbrekende gegevens niet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen, wordt de aan- 
  vraag buiten behandeling gelaten. 

Artikel 8 Procedure
 1. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 2. Wanneer stukken ontbreken en de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de ontbrekende gegevens van de subsidie 
  aanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop die aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst van de volledig   
  ingediende aanvraag. 
 3. Indien subsidieaanvragen een gelijke ontvangstdatum hebben en gezamenlijk het subsidieplafond wordt 
  overschreden, wordt per loting beslist.
 4. Wanneer de subsidie kan worden verleend, ontvangt de aanvrager een voorlopige toekenning.
 5. Binnen 6 maanden na ontvangst van de voorlopige toekenning dienen de werkzaamheden te zijn uitgevoerd. 
 6. Na uitvoering van de werkzaamheden maakt de aanvrager dit kenbaar middels het daartoe vastgestelde gereed   
  meldingsformulier. 
 7. Als bijlage bij het gereed meldingsformulier wordt meegezonden: 
  a. Een kopie van de factuur;
  b. Een bewijs van betaling;
  c. Een foto van het aangelegde groendak.
 8. Na indiening van het gereed meldingsformulier ontvangt de aanvrager een definitieve beschikking en wordt het 
  toegekende bedrag uitgekeerd. 

Artikel 9 weigeringsgronden
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidieaanvraag 
  geweigerd indien: 
  a. er al eerder het maximale subsidiebedrag is verstrekt voor het desbetreffende adres op grond van deze 
    uitvoeringsregeling, tenzij de eigendomssituatie sindsdien is gewijzigd;
  b. indien er gebruik kan worden en/of is gemaakt van een andere (overheid)subsidie of tegemoetkoming van de   
    overheid;
  c. niet wordt voldaan aan de in deze regeling gestelde eisen;
 2. Een subsidieaanvraag wordt eveneens geweigerd indien het subsidieplafond van het betreffende jaar is bereikt.   
  De aanvraag kan eventueel in het volgende jaar opnieuw worden ingediend, met inachtneming van de in deze 
  regeling gestelde eisen. 

Artikel 10 Inwerkingtreding en looptijd
Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2024.

Artikel 11 citeertitel 
Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling 
subsidieverlening groendaken Hengelo 2023 – 2024.

www.hengelo.nl


