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Beleidsdoelstelling Gemeente Utrecht

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

Met deze nadere regels wil het college de aanleg van groene 

daken op bestaande bebouwing stimuleren, met als 

hoofddoel het vasthouden van regenwater en daarmee het 

voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied en als 

ondergeschikte doelen het leveren van een bijdrage aan het 

verminderen van CO
2
-emissies door energiebesparing, het 

verbeteren van de luchtkwaliteit, het terugdringen van 

geluidshinder, het tegengaan van de opwarming van de stad 

en het verhogen van de biodiversiteit en de woonkwaliteit. 
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Soorten daken voor subsidie

Extensief Intensief
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Voorwaarden subsidie groen dak

Extensief Intensief

Waterbergend 

vermogen

Minimaal 15 liter per m
2

Minimaal 45 liter per m
2

Verzadigd gewicht Minimaal 40 kg per m
2

Minimaal 200 kg per m
2

Minimale 

oppervlak dak

10 m
2

10 m
2

Begroeiing Sedum en mossen Maximaal 50% sedum en 

mossen

Het belangrijkste: 

eerst subsidie aanvragen daarna pas beginnen met de activiteiten!
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Hoogte subsidiebedrag

• Extensief groen dak 50% van het totaalbedrag, maar niet meer 

dan €25,- per m
2

• Intensief groen dak 50% van het totaalbedrag, maar niet meer 

dan €50,- per m
2

• Kosten van een bouwkundig expert worden tot een maximum 

van €250,- per dak vergoed met een maximum van €1.000,-

per aanvraag
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De aanvraag?

Voor de aanleg van uw groene dak doet u een aanvraag voor subsidie. Bij de aanvraag stuurt 

u de volgende gegevens:

• Het digitale aanvraagformulier

• Kenmerken van het vegetatiepakket 

• Gegevens van alle deelnemers op het formulier 

• Een offerte van het bedrijf dat het groene dak aanlegt of de begroting op het formulier

• Een schets van elk deelnemend dak waarop het adres en alle maten worden vermeld 

• Een foto van elk deelnemend dak

• Toestemmingsformulier(en) indien de aanvrager geen eigenaar is van het dak of één van 

de daken waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Zie ook nadere regels Subisidie groene daken 2020 artikel 7
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Afronding

• Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw subsidieaanvraag

• Aanleg groene dak

• Opsturen eindrapportage

• Foto van elk deelnemende groene dak

• Betaalbewijs/betaalbewijzen

• Factuur/facturen
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Beleving: Groen dak met dakterras
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Beleving: Groen dak van een garage met extra waterberging 
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Beleving: Bushokjes
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Wilt u dus ook een 

groen dak?

Voor meer informatie verwijs ik 

u door naar de website van de 

gemeente.

Komt u er alsnog niet uit, neem 

dan contact op met het 

subsidiebureau.

Of met mij: 

Thijs.van.veen@utrecht.nl
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Gemeentes die ook een subsidie hebben voor groene daken:

• Woerden 

• Oudewater

• Stichtse Vecht

• Nieuwegein

• Baarn


