
Vragen J. Evers (Groenlinks) over uitvoering motie groene daken bij de 
begrotingsbehandeling 2022. 

 
Naar aanleiding van mijn vraag over voldoende subsidiemiddelen voor groene daken heeft u 
bijgevoegd antwoord gegeven (zie bijlage, zaaknr 3342854). Subsidieaanvragen zijn 
afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt. U gaat niet in op de essentie van mijn 
vraag in de raadsvergadering over de begroting 2022: waarom heeft het college 
subsidieaanvragen voor de aanleg van groene daken afgewezen ivm uitputting van de 
hiervoor begrote middelen, terwijl de motie uitspreekt dat er geen inhoudelijk goede 
aanvragen afgewezen mogen worden en er eventueel extra benodigde middelen buiten het 
GRP beschikbaar gesteld moeten worden uit de Algemene Reserve? 

 
Het dictum van de motie van 2-12-2020 luidt: 
Draagt het college op:  
o Geen subsidieaanvragen voor de aanleg van groene daken af te wijzen, als deze 

aanvragen inhoudelijk voldoen aan de gestelde eisen. 
o Ter overbrugging naar het nieuwe GRP 2023-2027 de additioneel hiervoor benodigde 

middelen beschikbaar te stellen, en daarvoor binnen het huidige GRP dekking te vinden. 
Dit tot een maximum van €20.000 in totaal, zo nodig in overleg met de raad te verder 
verhogen. Mocht die dekking niet binnen het GRP gevonden kunnen worden, dan de 
benodigde middelen beschikbaar te stellen uit de Algemene Reserve.  

 
Is het college bereid alsnog contact op te nemen met de afgewezen subsidieaanvragers, om 
te bezien in hoeverre alsnog tot gesubsidieerde aanleg van groene daken kan worden 
overgegaan? 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording raadsvragen 
uitvoering motie ‘Extra middelen 

voor Groene daken’ 

3342854  $datumond$ 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Tijdens de behandeling in de raad van de beleidsbegroting 2022 heeft de fractie van GroenLinks 
vragen gesteld over de uitvoering van de subsidieregeling Groendaken 2021-2022 in relatie tot de 

motie ‘Extra middelen voor Groene daken’, die de raad 2 december 2020 heeft aangenomen. 
In deze brief geven wij antwoord op die vragen. 

 
Vraag: Klopt het dat het budget van de regeling voor 2021 is uitgeput en kan het college 

aangeven wanneer dat moment bereikt is? 
 

Antwoord: Het klopt dat het budget voor dit jaar volledig is ingezet. Rond 1 mei 2021, het 
moment dat het volledige budget van € 30.000 beschikbaar kwam, waren er reeds zoveel 

aanvragen ingediend dat het totaal aangevraagde bedrag het beschikbare budget overschreed. Om 
te voorkomen dat er veel aanvragen zouden moeten worden afgewezen, is op de website een 

mededeling geplaatst dat er geen budget meer beschikbaar was en is de aanvraagmogelijkheid 
gesloten. 

 
Vraag: In de motie is aangegeven dat het college de raad moet informeren als het subsidieplafond 

bereikt is. Waarom heeft het college dat niet gedaan en gaat het college dat in 2022 anders doen? 
 

Antwoord: In mei was het aangevraagde bedrag hoger dan het beschikbare budget, dus was 
juridisch gezien het subsidieplafond bereikt. Echter op dat moment waren de daadwerkelijke 

uitgaven nog niet duidelijk.  
Volgens de uitvoeringsregeling moet een aanvraag worden ingediend voordat het groene dak is 

gerealiseerd (offertestadium). Indien een aanvraag voldoet aan de voorwaarden ontvangt de 
indiener een voorlopige toekenning en wordt het bijbehorende bedrag gereserveerd. Vervolgens 

heeft de indiener 6 maanden de tijd om het groene dak te realiseren en een gereedmelding te 
doen. Na goedkeuring van de gereedmelding wordt het gereserveerde bedrag uitgekeerd. In een 

enkel geval wordt het groene dak van een aanvraag met een voorlopige toekenning uiteindelijk 
niet gerealiseerd. Het gevolg hiervan is dat pas eind van het jaar inzichtelijk is of het budget 

volledig is uitgekeerd en daarmee het subsidieplafond daadwerkelijk is bereikt.   
Om beter zicht te geven op de voortgang van de uitvoeringsregeling zal het college de raad 

volgend jaar informeren wanneer het totaal aangevraagde bedrag het beschikbare budget 
overschrijdt. 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3342854  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 
$handtekening$ 

$naam$ 
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