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Green Deal Groene Daken
Partijen
-----------

Leven op Daken
Zinco Benelux
Mastum Daksystemen
BTL Nederland
Van der Tol groep
BDA Dakadvies
VHG, branchevereniging van ondernemers in het groen
VEBIDAK, Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland
Gemeente Almere
Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Groene daken kunnen ecosystemen versterken in de gebouwde omgeving. Ze dragen bij aan het afvangen
van fijn stof, het isoleren van gebouwen, het verminderen van hittestress in steden, het bufferen van water
en het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast bieden deze daken ruimte voor recreatie en ontspanning
én ze verlengen de levensduur van de beschermde dakbedekking.
Ondanks dat meer dan de helft van de nieuwe daken in de utiliteitsbouw tegenwoordig gebruiksdaken zijn
– bijvoorbeeld voor PV-panelen – is de investeringsbereidheid voor vegetatiedaken beperkt. Dat heeft een
paar oorzaken. Zo zijn de voordelen bij eigenaren onvoldoende bekend. Daarnaast is er geen uniforme
regeling voor het subsidiëren van groene daken. Dit geldt zowel voor de hoogte van de subsidie als voor
de voorwaarden.
Partijen willen de kansen benutten die er op dit terrein liggen. Samen willen zij pilots uitwerken die gebruikt
worden om de baten van het groene dak zichtbaar en verrekenbaar te maken. Er wordt gezocht naar een
werkwijze waarbij kosten en baten via een win-win model opnieuw worden geordend en afgesproken.

Resultaten
Partijen willen door landelijke stimulering de ecosysteemversterkende eigenschappen van begroeide daken
optimaal benutten. Zij zullen het meervoudig ruimtegebruik van begroeide daken stimuleren door:
-- een maatschappelijk verdienmodel te ontwikkelen;
-- de beleidsmatige context van begroeide daken te verbeteren door het benutten van kansen en het
signaleren en adresseren van knelpunten;
-- de ontwikkelde suggesties voor het verdienmodel en de verbetering van de context in bestaande
pilotprojecten toetsen.
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Inzet en acties partijen
Partijen:
-- brengen actief voorstellen in voor een nieuw maatschappelijk verdienmodel;
-- brengen relevante kennis en deskundigheid in;
-- toetsen voorstellen voor een nieuw maatschappelijk verdienmodel op haalbaarheid;
-- ondernemen acties om gesignaleerde kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen;
-- ondernemen acties om het ontwikkelde verdienmodel en de stimulerende context in enkele
pilots uit te werken en te toetsen;
-- bevorderen het collectieve leren van Partijen;
-- vragen aandacht voor, en dragen bij aan publiciteit over deze Green Deal.
Leven op Daken:
-- zorgt voor een brede groep van bedrijven, organisaties en partners op gemeentelijk
en provinciaal niveau om deel te nemen in deze Green Deal;
-- neemt de coördinatie van de uitvoering van deze Green Deal op zich;
-- zal met andere partners bestaande pilotprojecten bundelen en verdiepen.
Gemeente Almere:
-- doet een voorstel voor een pilotproject binnen de gemeente;
-- denkt mee over het afbakenen van de verschillende toepassingsmogelijkheden
en de consequenties voor het verdienmodel;
-- stelt informatie beschikbaar over de huidige en verwachte kosten en baten van
de waterhuishouding in hun gebied.
Bedrijven verenigd in VHG en VEBIDAK:
-- brengen praktijkervaring in en doen voorstellen voor een pilotproject;
-- brengen kansen en knelpunten die zij signaleren naar voren.

Inzet en acties Rijksoverheid
-----

contact leggen en onderhouden met andere departementen en relevante beleidsdossiers
zoals het Deltaprogramma en Groen in de Stad;
zorgen voor aansluiting met andere relevante Green Deals zoals Biobased Bouwen,
Groen Bouwen en Stadslandbouw;
actief bekijken hoe gesignaleerde kansen benut kunnen worden en als er knelpunten zijn;
waar mogelijk belemmerende wet- en regelgeving aanpassen of andere oplossingen zoeken.
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