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 *2697961* 
 
Onderwerp 
Middelen beschikbaar stellen voor "Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021"  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor: 
 
1. Beslispunten 

1. Een bedrag van € 500.000,- te onttrekken aan de Brede bestemmingsre-
serve (oormerk Duurzame initiatieven) ten behoeve van: 
a. Een door Gedeputeerde Staten vast te stellen “Subsidieregeling 

Groene daken en gevels 2021” (nadere regels voor de aanleg van 
groene daken en gevels), waarvoor een subsidiebudget nodig is van € 
450.000,-. 

b. De uitvoeringskosten van deze subsidieregeling waarvoor een bedrag 
van € 50.000,-. 

2. De 3e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen. 
3. Kennis te nemen van de ontwerp-Subsidieregeling Groene daken en ge-

vels 2021. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het Programma 5, Programmaonderdeel 5.3 Ener-
gie, duurzaamheid en milieu. 

 
3. Eerdere behandeling  

In de Najaarsnota 2020 is voor deze subsidieregeling een oormerk Duurzame 
initiatieven aangebracht binnen de Brede Bestemmingsreserve van 
€ 500.000,-.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
 Het voorstel raakt de budgettaire rol van Provinciale Staten. Doel van de be-

handeling is het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen en 
de aanwending daarvan. 
 

5. Verdere behandeling PS 
De nadere regels voor de aanleg van groene daken en gevels (ontwerp-subsi-
dieregeling) zijn op 24 november 2020 door GS vastgesteld en liggen momen-
teel gedurende zes weken ter inzage. Om het mogelijk te maken begin maart 
2021 de subsidieregeling open te stellen, wordt voorgesteld om vooruitlo-
pend op de vaststelling van de definitieve subsidieregeling, de benodigde fi-
nanciële middelen vrij te maken. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Op 11 november 2020 hebben Provinciale Staten de Najaarsnota 2020 vastge-
steld. Ter stimulering van duurzame initiatieven is hierin benoemd dat de 
provincie wil werken aan een subsidieregeling voor de aanleg van groene da-
ken. De door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp Subsidieregeling 
Groene daken en gevels 2021 bevat de nadere regels op grond van de Alge-
mene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF). Deze nadere regels maken 
duidelijk onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd en 
welke voorwaarden aan de aanleg van een groen dak worden verbonden.  

 
In de Najaarsnota 2020 is voorgesteld om een oormerk aan te brengen binnen 
de Brede Bestemmingsreserve van € 500.000,- voor deze subsidieregeling. 
Van dit bedrag is € 450.000,- bedoeld voor het toekennen van subsidies en 
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€ 50.000,- is gereserveerd ten behoeve van de uitvoeringskosten. Om voor deze subsidieregeling 
de benodigde financiële middelen vrij te maken wordt aan Provinciale Staten een voorstel tot 
wijziging van de Begroting voorgelegd. 

 
7. Beoogd effect 

Beoogd wordt de aanleg van groene daken en gevels te bevorderen. 
 
8. Argumenten 

1.1 Past bij provinciale ambitie 
Deze subsidieregeling draagt bij aan het bevorderen van duurzame initiatieven. Naast het be-
perken van wateroverlast draagt de regeling bij aan het vergroten van de biodiversiteit in ste-
delijk gebied en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Door de aanleg van 
groene daken en gevels wordt tevens een bijdrage geleverd aan de verbetering van de lucht-
kwaliteit en levert door de isolerende werking een bijdrage aan het beperken van de CO2 uit-
stoot. Verder wordt verwacht dat de regeling een positieve bijdrage levert aan de werkgelegen-
heid in de provincie Flevoland. De subsidieregeling sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoel-
stellingen SDG’s (Sustainable Development Goals). 

 
1.2 Inschatting van benodigd subsidiebedrag 
De subsidieregeling richt zich op eigenaren en huurders van woningen, bedrijven en instellingen 
binnen de bebouwde kom. Door navraag te doen bij andere overheden met vergelijkbare subsi-
dieregelingen, wordt ingeschat dat het komend jaar 100 tot 150 aanvragen voor subsidie wor-
den ingediend. Het benodigde subsidiebedrag zal sterk afhankelijk zijn van de grootte van de 
dakoppervlakken. Ingeschat wordt dat sprake zal zijn van een gemiddeld oppervlak van 100 m2 
voor een groen dak en 40 m2 voor een groene gevel en een gemiddelde bijdrage van € 40,- per 
m2. Geraamd subsidiebedrag komt hiermee uit op € 450.000.- 

 
1.3 Inschatting van de benodigde uitvoeringskosten 
Het beoordelen van aanvragen, vaststellen van de subsidie(beschikking) en geven van informa-
tie (helpdesk-functie) wordt door de eigen organisatie uitgevoerd. Hiertoe is wel inhuur nood-
zakelijk. (raming is 0,3 fte: € 35.000,-). Voor communicatiedoeleinden zal naast onze website 
bekendheid worden gegeven aan deze regeling via lokale media zoals in huis-aan-huisbladen 
(raming € 15.000,-).   

 
9. Kanttekeningen 

De coronacrisis brengt veel onzekerheid met zich mee en kan van negatieve invloed zijn op het 
aantal aanvragen voor een subsidie. Het is daardoor van belang om goede bekendheid te geven 
aan deze subsidieregeling.  

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Begrotingswijziging PS21/01 2705300 Tot       

Ontwerp-nadere regels voor de aanleg van groene daken en gevels (Subsidierege-

ling Groene daken en gevels 2021) 

2690697 Tot       

  Tot       
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