
Subsidieregeling groene daken gemeente Nieuwkoop 2023-2024 
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, 

Gelet op het bepaalde in: 

• Beleidskader Duurzaamheid Gemeente Nieuwkoop;  
• Duurzaamheidsprogramma Gemeente Nieuwkoop 2021-2024;  
• Titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht;  
• Algemene Subsidieverordening Nieuwkoop 2017. 

BESLUIT:  

Vast te stellen de 'Subsidieregeling groene daken gemeente Nieuwkoop 2023-2024'  

 

Artikel 1 Begripsomschrijving 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Aanvraagformulier: het vastgelegde “Aanvraagformulier subsidie groene daken gemeente 
Nieuwkoop”, waarop de aanvrager zijn activiteit kan indienen en toelichten; 

b. Aanvrager voor deze subsidieregeling kan:  
1. een natuurlijk persoon, woonachting in de gemeente Nieuwkoop, die als eigenaar-
bewoner of huurder, van een bestaande woning een aanvraag vaststelling subsidie doet in de 
zin van deze subsidieregeling; 
2. Rechtspersoon, Vennootschap onder firma of eenmanszaak; 
3. Vereniging van Eigenaren van woningen of een bedrijfsgebouw (VvE).  

c. ASV: Algemene Subsidieverordening 2017 gemeente Nieuwkoop: de verordening zoals 
vastgesteld door de raad op 26 mei 2016; 

d. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop; 
e. Dakoppervlak: het totaal te benutten oppervlak voor het aanleggen van een groen dak; 
f. Groen dak: een dak op een pand dat tenminste bestaat uit een wortelwerende, een 

drainage-, een substraat- en een vegetatielaag; 
g. Pand: woning(en), aanbouw(en)- of uitbouw(en), bijgebouw(en) bedrijfspand(en), kantoor 

(kantoren) of school (scholen) die opgenomen zijn in de BAG en legaal gebouwd zijn; 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening 2017 gemeente Nieuwkoop 

De Algemene subsidieverordening 2017 gemeente Nieuwkoop is van toepassing op deze 
subsidieregeling, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.  

  

Artikel 3 Uitgangspunten subsidie 

Subsidie wordt alleen verstrekt voor het aanleggen van een groen dak binnen de gemeente 
Nieuwkoop aan: 



a. Een meerderjarig natuurlijk persoon voor zover hij of zij krachtens het eigendomsrecht 
eigenaar is van het pand/perceel waar een groen dak op gerealiseerd wordt; 

b. Een huurder, indien deze een schriftelijke toestemming van de eigenaar heeft; 
c. VvE; 
d. Een rechtspersoon voor zover die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het 

pand/perceel waar een groen dak op gerealiseerd wordt. 
e. Een vennootschap onder firma (VOF) of een éénmanszaak waarvan één of meer vennoten 

het kadastraal eigendom in de VOF van het pand in de VOF hebben ondergebracht en voor 
wat betreft de eenmanszaak het pand in eigendom is van de directeur van de eenmanszaak.  
 

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten 

1. Voor deze maatregel wordt eenmaal per aanvrager een subsidie verstrekt voor de volgende 
maatregel: 

a. Het aanleggen van een groen dak van minimaal 5 m2 met een minimale 
wateropslagcapaciteit van 25 liter per m2. 

2. Het college verleent maximaal €500,- subsidie per aanvraag voor aanvragers zoals               
beschreven in artikel 3 lid a, b en c. 

3. Het college verleent maximaal €5.000,- subsidie per aanvraag voor aanvragers zoals 
beschreven in artikel 3 lid d en e. 

 

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

1. De subsidiabele kosten beperken zich tot: 
a. Materiaalkosten; 
b. Uitvoeringskosten voor het aanleggen van een groen dak door een derde partij; 
c. Kosten voor een draagkrachtberekening; 

2. De volgende kosten zijn in elk geval uitgesloten van subsidie: 
a. Kosten voor eigen arbeid; 
b. Offertekosten; 
c. Parkeerkosten; 
d. Kosten voor advies of ontwerp; 
e. Kosten gemaakt voor de aanvraag van vergunningen; 
f. Kosten voor het bouwen of veranderen van een dakconstructie; 
g. Onderhoudskosten.  

  

Artikel 6 Hoogte van de subsidie 

De subsidie bedraagt maximaal: 

a. €25,- per m2; 
b. €35,- per m2 indien meer dan de helft bestaat uit andere beplanting dan sedum; 
c. €125,- voor kosten ten behoeve van draagkrachtberekeningen, met dien verstande dat de 

subsidie voor draagkrachtberekeningen maximaal €75,- bedraagt indien de aanleg niet 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd; 



 

Artikel 7 Subsidieplafond 

1. Er geldt een subsidieplafond van €50.000,- voor deze regeling. Dit bedrag wordt als volgt 
verdeeld; 

a. 60% van het beschikbare bedrag is bedoeld voor aanvragers zoals deze beschreven 
staan onder artikel 3 lid a t/m c; 

b. 40% van het beschikbare bedrag is bedoeld voor aanvragers zoals deze beschreven 
staan onder artikel 3 lid d en e. 

2. Beoordeling van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie, geschiedt in volgorde 
van complete indiening, totdat het plafond van het subsidiebedrag is bereikt. 

 

Artikel 8 Aanvraag 

Een subsidieaanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze schriftelijk of digitaal is 
ingediend conform het beschikbaar gestelde en volledig ingevulde aanvraagformulier.  

1. Een subsidieaanvraag dient het volgende te bevatten; 
a. Een volledig ingevuld aanvraagformulier; 
b. Een gespecificeerde factuur van de realisatiekosten; 

I. Waarbij het aantal vierkante meter dat wordt gerealiseerd staat aangegeven 
en; 

II. Waarbij de gerealiseerde wateropslagcapaciteit wordt aangegeven, en; 
III. Indien meer dan 50% in oppervlakte wordt ingevuld met andere planten dan 

sedum, dit uit de offerte blijkt. 
c. Indien de aanvraag wordt ingediend door een VvE, een rechtsgeldig VvE-besluit; 
d. Indien de aanvraag wordt ingediend door een huurder, een schriftelijke 

toestemmingsverklaring van de verhuurder. 

  

Artikel 9 Beslistermijn 

Het College van B&W van de gemeente Nieuwkoop beslist binnen 8 weken op een ingediende 
subsidieaanvraag. 

  

Artikel 10 Weigeringsgronden 

1. Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht 
wordt de aanvraag afgewezen indien:  

a. De maatregel ten tijden van de aanvraag nog niet uitgevoerd zijn; 
b. De maatregel is uitgevoerd voor 31 september 2022;  
c. De aanvraag niet volledig is zoals beschreven in artikel 8; 
d. Niet wordt voldaan aan een verzoek tot het verstrekken van -aanvullende- gegevens; 
e. De aanvrager niet alle benodigde vergunningen en ontheffingen ten behoeve van de 

gesubsidieerde maatregelen heeft of zal kunnen verkrijgen; 
f. De aanvrager niet aannemelijk kan maken dat het dak constructief geschikt is voor 

de maatregel; 



g. Het toekennen van de subsidie het subsidieplafond overschrijdt; 
h. Een aanvraag kosten bevat die uitgesloten zijn zoals beschreven in artikel 5.2 van 

deze regeling. 
2. De subsidie wordt in ieder geval ingetrokken en/of teruggevorderd indien: 

a. Er sprake is van een situatie beschreven in artikel 4:35 of 4:49 van de Awb; 
b. De activiteiten reeds volledig te financieren zijn met een subsidieregeling van een 

andere overheidsinstantie; De kosten voor de uitvoering van de voorzieningen 
waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan naar het oordeel van het college niet 
in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat. 

 

Artikel 11 Toekenning en uitbetaling 

Alleen aanvragen die voldoen aan de in artikel 8 benoemde criteria komen in aanmerking voor de 
subsidie. Na toekenning ontvangt de aanvrager het volledige subsidiebedrag. 

  

Artikel 12 Subsidievaststelling 

De ontvanger dient verantwoording af te leggen over de bestede gelden. Voor definitieve vaststelling 
van de subsidie dient de ontvanger een document over te leggen, waaruit blijkt dat zij voldaan heeft 
aan de verplichtingen die voortvloeien uit onderhavige regeling. 

  

Artikel 13 Inwerkingtreding en vervaldatum 

1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking; 
2. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2024 of tot het subsidieplafond is bereikt. 

  

Artikel 14 Hardheidsclausule 

Het college kan in bijzondere gevallen, onderbouwd, van het bepaalde in deze regeling afwijken of 
bepalingen buiten toepassing laten, voor zover toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van 
overwegende aard. 

  

Artikel 15 Citeertitel  

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling groene daken Nieuwkoop 2023-2024.  

 

  



Ondertekening 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 22 november 
2022. 

 

 

 

 

Nicolette Caspers                                                       Robbert-Jan van Duijn 
secretaris                                                                     burgemeester 


