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Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de subsidieregeling groene daken, die wij onlangs 

hebben vastgesteld. 

 

Ambitie 

Onze stad heeft een heldere ambitie op het gebied van duurzaamheid: we willen in 2035 als stad 

klimaatneutraal zijn. Om die ambitie te bereiken zijn we in samenwerking met veel partijen in de stad aan de 

slag met de Versnellingsagenda Duurzaamheid. De Versnellingsagenda kent veel verschillende projecten, 

elk met hun eigen specifieke doelen en aandachtsgebieden. Eén van die projecten is de subsidieregeling 

groene daken. 

 

Groene daken 

Met ‘groene daken’ bedoelen we daken die voorzien worden van speciale beplanting, meestal in de vorm 

van geprepareerde zoden of kant en klare systemen. Groene daken hebben veel voordelen, zoals: 

 Het levert energiebesparing op: groene daken isoleren de bebouwing. 

 De leefomgeving wordt groener en opwarming van de stad wordt minder. 

 Er stroomt minder regenwater naar het riool: de opvang gebeurt voor een groot deel op het dak zelf. 

 Zonnepanelen werken beter, omdat groene daken zorgen dat de panelen niet te heet worden. 

 Doordat de planten op het dak CO2 omzetten naar zuurstof daalt de CO2-concentratie. 

 De duurzaamheid van gebouwen stijgt: onderliggende dakbedekking heeft een langere levensduur.  

 

Samengevat: groene daken dragen bij aan onze doelstellingen op het gebied van leefbaarheid en klimaat. 

Daarom gaan wij via deze subsidieregeling groene daken de aanleg van groene daken bevorderen. 

 

Uitgangspunten subsidieregeling 

De uitgangspunten die we in de Helmondse subsidieregeling hanteren, zijn vergelijkbaar met die van andere 

gemeenten. Iedereen die een groen dak wil aanleggen komt in aanmerking voor subsidie. Zowel 

particulieren, bedrijven als instellingen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanlegkosten. 

De procedure is bewust eenvoudig gehouden. De subsidie wordt vooraf verstrekt en afhankelijk van het 

bedrag wordt eventueel achteraf  een minimale verantwoording gevraagd. Per jaar wordt € 25.000,- subsidie 

ter beschikking gesteld. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 
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Financiën 

Omdat de regeling een positief effect heeft op het functioneren van de riolering kunnen de kosten worden 

gefinancierd uit de opbrengsten van de rioleringsheffing. Binnen de rioleringsmiddelen (voorziening 

rioleringslasten) wordt jaarlijks € 25.000,- gereserveerd voor  deze regeling. Eind 2018 wordt de regeling 

geëvalueerd. 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Helmond 

de burgemeester                        de secretaris 

 


