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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

aanvullende raadsvragen 
uitvoering subsidieregeling 

groendaken 

3356016  2 februari 2022 

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 

 

In onze brief van 21 december 2021 (zaaknr. 3342854) hebben wij antwoord gegeven op de 
vragen van GroenLinks over de uitvoering van de subsidieregeling groendaken. Naar aanleiding 

hiervan heeft GroenLinks aanvullende vragen gesteld. In deze brief geven wij antwoord op deze 
vragen. 

 
Vraag: Waarom heeft het college subsidieaanvragen voor de aanleg van groene daken afgewezen 

i.v.m. 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? 
 

Antwoord: Toen het uiteindelijk beschikbare budget (€ 30.000) was bereikt is de 
aanvraagmogelijkheid op de website gesloten. Het is dan ook niet bekend of en zo ja hoeveel 

aanvragen daardoor niet meer konden worden ingediend. 
 

Naar aanleiding van de raadsvragen en de ontwikkelingen gaan wij graag wat nader in op de 
achtergronden van de regeling. 

In vervolg op de motie heeft de raad op 14 april 2021 ingestemd met een voorstel van het college 
om het subsidieplafond 2021 met nog eens € 10.000 te verhogen tot € 30.000 en deze middelen te 

onttrekken aan de Algemene Reserve (zaaknr. 3192422). In het bijbehorende advies hebben wij 
aangegeven dat eind januari 2021 het toenmalige subsidieplafond (€ 20.000) was bereikt.  

Tegelijkertijd heeft de raad ingestemd met het voorstel om de middelen voor 2022 en verder te 
betrekken bij de discussie rond de kadernota. In de kadernota 2022 is opgenomen dat jaarlijks € 

20.000 beschikbaar wordt gesteld voor de groene daken regeling.  
In onze vorige brief hebben wij uitgelegd hoe we in 2021 de subsidieregeling, inclusief de dubbele 

verhoging van het subsidieplafond, hebben uitgevoerd. Tevens hebben wij toegezegd de raad dit 
jaar tijdig te informeren over de financiële stand van zaken van de regeling.  

Net als vorig jaar is de regeling dit jaar een groot succes. Het budget (subsidieplafond) voor dit 
jaar bedraagt € 20.000. Op 24 januari 2022 was het totaal aangevraagde bedrag al hoger. Om 

verdere instroom van aanvragen te voorkomen hebben we de aanvraagmogelijkheid op de website 
gesloten. 

 
Op basis van de ontwikkelingen rond deze regeling zien wij een aantal zaken: 

- Het levert een structurele bijdrage aan onze duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen 
- De regeling voorziet in een behoefte van de inwoners 

- Het budget is beperkt en snel uitgeput. 
- Inwoners die later in het jaar willen aanvragen hebben geen kans op subsidie. 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3356016  

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 

- Het (al dan niet) tussentijds verhogen van het subsidieplafond is procedureel omslachtig, 
geeft een onzeker financieel eindplaatje en levert voor inwoners veel onduidelijkheid en 

onzekerheid op.  
- De uitvoering vraagt relatief veel personele inzet  

 
Gelet op de afspraken die zijn gemaakt in de Kadernota 2022 zien wij op dit moment geen 

aanleiding om het subsidieplafond voor dit jaar te verhogen en daarvoor extra middelen 
beschikbaar te stellen.  

De hierboven genoemde punten roepen bij ons wel de vraag op of de regeling en specifiek de 
financiering daarvan aangepast moeten worden, ook in het licht van de bredere duurzaamheids-, 

klimaat- en biodiversiteitopgaven. Om voor 2022 en de komende jaren hieraan richting te geven 
willen wij graag met u in gesprek gaan, om te horen waar voor u de prioriteiten liggen voor de 

uitvoering en de financiering van de genoemde opgaven.  
 

 
Vraag: 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? 

 
Antwoord: Toen het uiteindelijk beschikbare budget (€ 30.000) was bereikt is de 

aanvraagmogelijkheid op de website gesloten. Het is dan ook niet bekend of en zo ja hoeveel 
aanvragen daardoor niet meer konden worden ingediend. Er zijn daarom ook geen gegevens over 

de eventuele aanvragers. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


