
Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; 
 
gelet op artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 
juni 2010; 
 
 
BESLUIT 
 
 
vast te stellen: 
 

NADERE REGELS GROENDAKEN 2011 
behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 

 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
a. groen dak: een begroeid dak minstens bestaand uit een wortelwerende-, een drainage-, een 

substraat- en een vegetatielaag; 
b. klaslokaal: een ruimte die bedoeld is om aan schoolklassen les te geven, met een minimale 

oppervlakte van 30 m2; 
c. school: basisschool, school voor voortgezet onderwijs; 
d. verordening: Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010. 
 
Artikel 2 Subsidieplafond 
1. Het subsidieplafond is € 381.000. 
2. De volgende deelplafonds gelden tot 1 januari 2012: 

gemeente Delft      € 83.295,-- 
gemeente Leidschendam-Voorburg   € 62.119,-- 
gemeente Midden-Delfland    € 15.401,-- 
gemeente Pijnacker-Nootdorp    € 41.332,-- 
gemeente Rijswijk     € 40.177,-- 
gemeente Wassenaar     €  7.224,-- 
gemeente Westland     € 85.841,-- 
gemeente Zoetermeer     € 65.612,-- 

3. De subsidieaanvragen voor basisscholen gaan voor op de aanvragen voor middelbare scholen. 
4. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op datum van ontvangst van de volledige 

aanvraag. 
5. In het geval van gelijktijdige ontvangst van de volledige subsidieaanvraag wordt de 

rangschikking bepaald door middel van loting. 
6. Een subsidieaanvraag die niet kan worden ingewilligd vanwege overschrijding van het 

gemeentelijk deelplafond wordt aangehouden tot 1 januari 2012. 
7. Vanaf 1 januari 2012 geldt het resterende bedrag als het subsidieplafond, waarbij de 

aangehouden en nieuwe subsidieaanvragen worden gerangschikt overeenkomstig het bepaalde 
in het vierde en vijfde lid. 

 
Artikel 3 Criteria 
1. Een subsidie kan worden verstrekt voor het aanleggen van groendaken op scholen, al dan niet 

inbegrepen de meerkosten voor het gebruik van een duurdere kunststof dakbedekking.  
2. Per school dient een aparte subsidieaanvraag te worden ingediend. In het geval er sprake is 

van een één gebouw waar meerdere scholen in huizen, kan volstaan worden met één 
aanvraag voor alle scholen. 



3. De subsidie bedraagt € 50,-- per m2, tot een maximum van 60% van het dakvlak van het 
schoolgebouw waarop een groendak kan worden aangelegd. Het merendeel van het groendak 
bevindt zich op de klaslokalen. 

4. Indien reeds subsidie is verleend voor het aanleggen van een groendak op grond van de 
Nadere regels groendaken 2010, is het mogelijk om een aanvullende subsidie aan te vragen tot 
60% van het dakvlak, waarbij het oppervlak van groendak waarvoor reeds subsidie is verleend 
in mindering wordt gebracht. 

5. Het groendak op een bestaand schoolgebouw dient in het jaar volgend op die van de 
subsidieverlening, maar uiterlijk drie maanden voor afloop van het NSL, te zijn aangelegd. 

6. Het groendak op een nieuw schoolgebouw dient uiterlijk drie maanden voor afloop van het NSL 
te zijn aangelegd. 

7. Het is niet toegestaan om ook bij derden subsidie aan te vragen voor het aanleggen van een 
groendak. 

 
Artikel 4 Subsidieaanvraag 
1. De aanvraag wordt, op grond van artikel 4, lid 2 van de verordening, ingediend door de 

eigena(a)r(en) van het schoolgebouw dan wel de gemeente. In afwijking van artikel 5, lid 3 
van de verordening dient de aanvraag tot subsidieverlening de volgende gegevens te bevatten: 
a. de geplande datum van uitvoering van de werkzaamheden; 
b. het aantal klaslokalen waarop het groendak wordt aangelegd; 
c. een officiële door de gemeente goedgekeurde bouwtekening met de afmetingen van het 

dakvlak waarop het groendak wordt  aangelegd, een bouwtekening van de daketage(s) en 
een berekening van het dakoppervlak; 

d. voor zover van toepassing, een machtiging van de eigena(a)r(en) van het schoolgebouw 
indien daarin meerdere scholen huisvesten; 

e. of subsidie wordt aangevraagd bij derden voor het aanleggen van een groendak. 
2. De subsidieaanvrager dient, in het geval van nieuwbouw, na de subsidieverlening een 

bewijsstuk te overleggen waaruit de contractuele opleveringsdatum van het schoolgebouw 
blijkt. 
 

Artikel 5 
In afwijking van artikel 13 van de verordening wordt geen voorschot verleend. 
 
Artikel 6 Aanvraag tot subsidievaststelling 
1. In afwijking van artikel 14, lid 3 van de verordening dient een aanvraag tot subsidievaststelling 

te zijn voorzien van een of meerdere facturen waarin de kosten van het groendak staan 
gespecificeerd en een betalingsbewijs. 

2. De subsidie is niet hoger dan de gemaakte kosten voor het groendak en de eventuele 
meerkosten voor het dakbedekkingsmateriaal. 

 
Artikel 7 Slotbepalingen 
1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Nadere regels groendaken 2011. 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. 
3. De Nadere regels groendaken 2010 worden ingetrokken. 
 
Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 24 augustus 2011, 
de plaatsvervangend secretaris,   de voorzitter, 
Drs. W.J. BENSCHOP     J.J. VAN AARTSEN 


