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Kernboodschap  Om een klimaatadaptieve, groene en ecologisch gezonde stad te creëren is het 

van belang dat er groen in de stad wordt toegevoegd. Dit kan onder andere door 

de realisatie van groene daken. Hier is bovendien veel vraag naar bij Haarlemmers. 

Per 14 maart heeft het college van Haarlem hiervoor een subsidieregeling 

opengesteld. De subsidie is een succes en het subsidieplafond is inmiddels bereikt. 

Het college verhoogt het plafond van de subsidieregeling voor 2022 met  

€ 50.000,-. De verhoging van het subsidiebudget wordt opgevangen binnen het 

budget van de Versterkers Duurzaam Doen. 

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur (ter 

afdoening van de bestuurlijke agendazaak (2022/1343924) ‘Ophoging 

Subsidieplafond subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2022’. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Versterkers Duurzaam Doen -  incidentele impuls voor 2021 t/m 2022 

(2021/483988) in raadsvergadering 26 oktober. 

- Strategisch Plan Klimaatadaptatie (2021/640034) in Cie Beheer van 20 januari 

2022. 

- Subsidieregeling Groene Daken (2022/98350) in Cie beheer van 10 maart 

2022. 

Besluit College  

d.d. 11 oktober 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het plafond van de Subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2022 te verhogen 

met € 50.000,-; 

2. De Eerste wijziging Subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2022 vast te 

stellen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/26-oktober/19:30/Versterkers-Duurzaam-doen-incidentele-impuls-voor-2021-tm-2023-amendement-verwerkt-getekend-raadsstuk-26-oktober-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2022/20-januari/19:10/Collegebesluit-Strategisch-Plan-Klimaatadaptatie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2022/10-maart/19:15/Subsidieregeling-Groene-Daken
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1. Inleiding  

Het college heeft vanuit de incidentele versterkers 2022 een bedrag van € 100.000,- beschikbaar 

gesteld voor de subsidie voor Groene Daken (2021/483988). Wegens succes wordt voorgesteld het 

plafond van de regeling op te hogen met € 50.000,- voor 2022. Hierdoor wordt de totale omvang van 

de subsidie € 150.000,-. De regeling blijft hierdoor beschikbaar voor (collectieven van) alle Haarlemse 

pandeigenaren, zijnde particulieren, stichtingen, ondernemers en verenigingen (van eigenaars) 

totdat het subsidieplafond is bereikt. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:  

 

1. Het plafond van de Subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2022 te verhogen met  

€ 50.000,-; 

2. De Eerste wijziging Subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2022 vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het college wil het mogelijk maken om meer Groene Daken te realiseren in Haarlem, ten behoeve 

van klimaatadaptatie, ecologie en vergroening. 

 

4. Argumenten 

1. De Subsidieregeling Groene Daken Haarlem is een succes 

Momenteel zijn in totaal 150 aanvragen binnengekomen, waarvan 18 aanvragen zijn afgewezen of 

ingetrokken en de rest is toegekend. In totaal heeft de subsidie geleid tot een vergroening van meer 

dan 4000 vierkante meter dak. Dit komt ongeveer overeen met het oppervlak van de Grote Markt. 

 

2. Dit besluit is de beste manier om het beoogd resultaat te bereiken 

Door het subsidiebedrag voor de subsidie Groene Daken te verhogen, kunnen meer mensen en 

organisaties de stap maken om een groen dak aan te leggen. 

 

3. De subsidie komt tegemoet aan de vragen uit de stad. 

De gemeente Haarlem heeft veel aanvragen ontvangen van bewoners en instellingen. Met deze 

verhoging komt de gemeente bewoners die nu een aanvraag indienen tegemoet. De aanvragen die 

binnenkomen nadat het huidige budget van € 100.000,- is bereikt worden aangehouden totdat de 

Eerste wijziging is gepubliceerd. Daarna worden deze aanvragen ook in behandeling genomen en 

beoordeeld volgens de criteria van de subsidieregeling.  
  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/26-oktober/19:30/Versterkers-Duurzaam-doen-incidentele-impuls-voor-2021-tm-2023-amendement-verwerkt-getekend-raadsstuk-26-oktober-2021.pdf
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4. Het subsidiebedrag valt hoger uit wanneer een groen dak meerwaarde krijgt voor meer 

waterberging, ecologie of wanneer deze wordt gecombineerd met zonnepanelen. 

Hierdoor wordt met de regeling een verbetering van de klimaatadaptatie en de ecologische waarden 

en een bijdrage aan de energietransitie bereikt. 

 

5. Verhoging van het subsidieplafond kan worden opgevangen binnen bestaand budget 

De subsidie is voor 2022 onderdeel van de Versterkers Duurzaam Doen. De uitvoering van de 

versterkers bestaat uit een veelvoud van activiteiten op het gebied van vergroening, klimaatadaptie 

en andere beleidsonderwerpen. Dekking voor de verhoging van het subsidieplafond wordt gevonden 

binnen het onderdeel van de Versterkers Duurzaam Doen waar de subsidie onder valt, te weten het 

thema Groen, water, klimaatadaptatie en openbare ruimte. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. De middelen zijn begrensd 

De beschikbare middelen zijn begrensd, de ophoging geldt voor 2022. Wanneer het subsidieplafond 

is bereikt, zal de subsidieregeling sluiten. Per 2023 zal er een nieuwe regeling worden opgesteld, met 

bijbehorend budget. Deze herziene subsidieregeling zal in het voorjaar van 2023 worden 

opengesteld. 

 

6. Uitvoering 

1. Na besluitvorming door het college wordt de Eerste Wijziging Subsidieregeling Groene Daken 

Haarlem 2022 gepubliceerd.  

 

2. De ophoging van het subsidieplafond zal via diverse kanalen gecommuniceerd worden aan de stad. 

 

3. Wanneer het subsidiebudget volledig is besteed of aan het eind van het jaar zal de 

subsidieregeling worden geëvalueerd. 

 

7. Bijlage 

Bijlage 1. Eerste wijziging Subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2022 

 

 

 

 


