‘Groengelden’ aan eigen succes ten onder

Amsterdam wil subsidie
groene daken stoppen
De gemeente Amsterdam wil de subsidieregeling voor de aanleg van groene daken in de stad
dit jaar niet voortzetten. Een voorstel hiervoor is besproken in de commissie Bouwen, Wonen en
Klimaat. Branchevereniging VHG betreurt dit zeer en heeft de betreffende commissie per brief
dringend verzocht om de regeling in stand te houden.

voor groen. De stad heeft een indruk
wekkende ruimtelijke structuurvisie, die
de functies van rode, grijze, blauwe en
groene elementen in de stad naar de
toekomst toe op een goede manier
integreert. Amsterdam was vorig jaar
ook European City of Trees vanwege
de bijzondere aandacht die de stad
aan (de waarde van) bomen schenkt.
De stad is naar onze mening vooruit
strevend in zijn visie op de toepassing
van groen en zich zeer bewust van de
maatschappelijke waarden die groen
kan dienen. Er gebeurt veel op een klein
oppervlak.”

Dieren) is niet te spreken over het voor
stel en heeft inmiddels twee moties
opgesteld. Deze zal hij indienen bij de
bespreking van het onderwerp in de
gemeenteraad. De ene motie is gericht
op het soms verplicht maken van groene
daken. In de andere motie pleit hij voor
het voortzetten van de subsidie voor
groene daken. Ook mevrouw Van Door
ninck (GroenLinks) ziet liever niet dat de
subsidie wordt stopgezet. Haar idee is
om een andere verdeling van de groen
gelden te maken, zodat de subsidie
regeling niet hoeft te worden opgeheven.
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Moties
Commissielid Van Raan (Partij voor de

Het onderwerp komt deze maand in de
gemeenteraad aan de orde. Mocht

Amsterdam de subsidieregeling inder
daad niet handhaven, dan pleit VHG
ervoor dat het Groengeldenbudget in de
stad wel op peil blijft. Dit budget (circa
10 miljoen euro) is bedoeld om het
groen in Amsterdam te versterken en
verbeteren. Vanuit dit budget kan dan
worden geïnvesteerd in groen op, aan
en rondom gebouwen.

Bij het ter perse gaan van dit vakblad, werd
bekend dat de gemeenteraad heeft ingestemd
met het stoppen van de subsidiëring van
groene daken. VHG gaat de verantwoordelijke
wethouder benaderen voor mogelijke
alternatieven.

Branchevereniging VHG begrijpt dat de
commissie Bouwen, Wonen en Klimaat
van de gemeente Amsterdam de sub
sidieregeling evalueert. De vereniging
hoopt nu dat de commissie daarbij ook
oog heeft voor de toegevoegde waarde
van groen voor de stad en het oordeel
niet alleen baseert op financiële aspecten.
In de brief somt VHG de toegevoegde
waarde van groen nog eens op en
verwijstnaar het recente onderzoek
naar de technische eigenschappen
van groene daken en gevels.

Doel bereikt
De subsidieregeling voor groene daken
is in Amsterdam een aantal jaren onder
deel geweest van de Groengelden. Doel
was om de aanleg van groene daken te
stimuleren. En met succes: met behulp
van de subsidieregeling zijn inmiddels
96 groene daken aangelegd, met een
oppervlakte van bijna 15.000 vierkante
meter. Volgens wethouder Ossel heeft
de regeling zijn effect bereikt: er worden
in de stad meer daktuinen aangelegd.
Het beperkte bedrag van de subsidie
zal hier nog weinig effect op hebben.
Particulieren en ondernemers leggen
ook daktuinen aan zonder subsidie.
Daarnaast hebben enkele stadsdelen ook
subsidieregelingen voor groene daken.

Vooruitstrevend
VHG-directeur Egbert Roozen begrijpt
het voornemen van de hoofdstad niet:
“Amsterdam staat bij ons in een hoog
aanzien als het gaat om de aandacht
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