Effectief beleid voor groene daken

Wat kunnen we leren van het
buitenland?
Groene daken geven een stad een mooier aanzien, vormen een
buffer bij regenafvoer en zorgen voor een langere levensduur
van een dak. Hoewel steeds meer opdrachtgevers in de bouw
en bij overheden de voordelen van groene daken inzien, blijft
de aanleg ervan achter bij buurlanden zoals Duitsland en
Denemarken. De Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners van VHG
ijvert daarom voor onderzoek, actieve lobby en promotie om
de aanleg van groene daken in Nederland te stimuleren. Wat
kunnen we daarbij leren uit het buitenland? Een korte blik op
recent onderzoek.
Door Annemieke Bos en Heleen Mees – Fotografie: Ruud Jacobs

Verschillende Nederlandse gemeenten
stimuleren actief de aanleg van groene
daken, bijvoorbeeld met subsidies. De
gemeente Rotterdam voert sinds 2008
een actief ‘groene daken-beleid’ inclusief
subsidieregeling. Voor het jaar 2025 wil
de stad zo 5% van alle platte daken vergroenen. Heleen Mees, onderzoeker van
de Universiteit van Utrecht, onderzocht
welke kansen er voor Rotterdam zijn om
dit doel te halen. En welke knelpunten er
nog te overwinnen zijn. Ze keek hiervoor
naar de lessen die kunnen worden
geleerd van het beleid van de steden
Chicago, Londen, Basel en Stuttgart.

Verplichting
“We hebben Rotterdam als koploper in
Nederland vergeleken met enkele kop
lopers als het gaat om groene daken
elders ter wereld”, legt Mees uit. “Daarbij
hebben we vooral de bestuurlijke aspecten
met elkaar vergeleken. Dus: hoe is de verantwoordelijkheid tussen de publieke en
private partijen verdeeld, welke sturing
vindt er plaats om het beleid van de
grond te krijgen en welke instrumenten
worden daarbij ingezet?” Mees en haar
collega’s analyseerden beleidsdocumenten en spraken met 58 vertegenwoordi-

16

gers uit de publieke en private sector. Uit
de verkregen informatie valt te concluderen dat in alle vijf de steden de publieke
organisaties aan het stuur zitten om het
beleid van de grond te trekken. In de fase
die daarop volgt zijn echter grote verschillen waar te nemen. Mees: “Chicago,
Londenen Rotterdam laten de initiatieven
over aan de private sector, terwijl de autoriteiten in Basel en Stuttgart nadrukkelijk
een rol blijven spelen. In deze steden is
het verplicht om bij nieuwbouw op een
plat dak groen aan te brengen. De lokale
autoriteiten beoordelen de ingediende
plannen en controleren de uitvoering
ervan. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat
er in deze steden veel meer groene daken
te vinden zijn: qua relatieve oppervlakte
wel 25 keer zoveel als in de andere steden
in het onderzoek. Ter compensatie krijgt
de eigenaar van het gebouw korting op
de rioolheffing.”

Geleidelijke weg
Door de grote schaal waarop groene
daken in Basel en Stuttgart worden toegepast is een goed ontwikkelde markt
voor groene daken ontstaan, met een
aantrekkelijk prijsniveau. “Er lijkt een relatie te bestaan tussen de verplichting, de
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Exclusieve handleiding

De Levende Tuin
De handleiding ‘De Levende Tuin’ biedt de hovenier een instrument
om liefhebbers van tuinen te wijzen op welke mogelijkheden zo’n
tuin biedt. De Levende Tuin is een tuin die letterlijk aan ‘alle kanten
leeft.’ Afscheidingen en bodems zijn bij voorkeur voornamelijk groen
en niet van steen. Je kunt proeven van deze tuin. Er is letterlijk leven
mogelijk; voor dieren is het geen woestijn…

Met u
n
VHG- iek
label

Publieke organisaties moeten een grotere rol spelen bij
vegetatiedaken

De parkeergarage Westblaak in Rotterdam

Meer bewijs is nodig voor het waterbergend
vermogen van groene daken.
>

hoeveelheid vierkante meters groendak en
het prijsniveau”, zo stelt de onderzoeker.
“Wel is het zo dat deze steden de verplichting niet van de ene op de andere dag
hebben ingevoerd. Dat is geleidelijk
gegaan en in overleg met de private partijen. Uit gesprekken met een vastgoedeigenaar en een woningcorporatie blijkt
dat men helemaal niet zo negatief staat
ten opzichte van zo’n verplichting. Dat
schept duidelijkheid en het geldt voor
iedereen. Een subsidieregeling kan tijdelijk
zijn, is per gemeente anders en gaat
gepaard met veel administratieve rompslomp. Daardoor is deze op termijn veel
minder effectief.”

Kansen
Mees is ervan overtuigd dat er veel winst
te behalen valt met groene daken. “Groene
daken doen zo veel meer dan alleen
water bergen. Er zijn nog veel vierkante

meters dak te vergroenen. Uit het onderzoek blijkt dat het noodzakelijk is dat de
publieke sector haar verantwoordelijkheid
neemt om dat potentieel meer te gaan
benutten, zeker in de beginfase van het
beleidsproces. Lokale overheden zouden
bijvoorbeeld initiatieven voor multifunctioneel gebruik (groen en zonnepanelen bijvoorbeeld) meer mogelijk kunnen maken
of vergroening mee kunnen nemen in de
stedenbouwkundige randvoorwaarden en
laten meewegen in de duurzaamheidsnormen voor gebouwen. Gemeenten zouden bovendien met woningcorporaties
afspraken kunnen maken over de aanleg
van groene daken bij renovaties in sterk
verstedelijkte delen van de stad. De rijksoverheid kan in het nieuwe Bouwbesluit
de duurzaamheidsnormen van groene
daken opnemen om zo meer eenduidigheid in de regelgeving te bieden en meer
duidelijkheid voor de bouwsector.”

Knelpunten
Enkele knelpunten zijn er ook nog te
overwinnen, zo achterhaalden de onderzoekers. “Woningcorporaties blijken de
kosten voor de aanleg van een groen
dak niet door te kunnen berekenen aan
de huurders, die ervan profiteren”, legt
Mees uit. “Daardoor is de investering in
deze economische tijd voor hen niet
verantwoord. Verder ontdekten we dat
waterschappen verschillend omgaan met
de waterbergende functie van groene
daken. Sommigen nemen het mee in de
berekeningen, anderen niet omdat groene
daken niet ‘wettelijk verankerd’ kunnen
worden zoals dat heet, bijvoorbeeld via
een bestemmingsplan. Wat dat betreft
zou er meer bewijs moeten komen voor
het waterbergend vermogen van groene
daken.”

Als je alle tuinen in Nederland optelt kom je op een oppervlakte tien
keer zo groot als het Nationale Park De Hoge Veluwe. Levende tuinen
verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving en zijn duurzaam.
Met een VHG-label, in de vorm van een bloem met vier blaadjes,
kun je laten zien of de vijf elementen van een levende tuin op orde
zijn. Het hart is de Bodem (B) en de blaadjes zijn achtereenvolgens
Dieren (D), Energie (E), Voedsel (V) en Water (W).
Voor deze unieke handleiding (190 pagina’s, full colour) geldt de
speciale VHG-ledenprijs van € 23,74. Niet-leden betalen € 59,44.
Prijzen inclusief BTW en verzendkosten.
De handleiding is te bestellen bij VHG via: bestellingen@vhg.org.
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