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Green Deal Groene Daken fase 2
Betrokken partijen
---------------------------

Leven op Daken
ZinCo Benelux
Mastum Daksystemen
BTL Nederland
Van der Tol groep
Sempergreen
Optigroen Dak- en gevelbegroeiing
Nelen & Schuurmans
provincie Noord-Brabant
gemeente Amsterdam
gemeente Enschede
gemeente Almere
gemeente Tilburg
Waterschap Vechtstromen
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
VHG
VEBIDAK
VBB
De Vlinderstichting
Amsterdam Rainproof
Stichting VIBA-Expo
Nationaal Groenfonds
Stichting Roof Update
Hogeschool Inholland
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
In de eerste fase van de Green Deal Groene Daken zijn vijf sporen uitgewerkt die de aanleg en het gebruik van
groendaken stimuleren. Er is ingezet op: differentiatie van belastingen, minder waterschade en verzekeringen,
gebouwlabels en vastgoedwaarde, de mindset en ecosysteemherstel. Het stimuleren van groendaken is
belangrijk omdat ze bijdragen aan een gezond ecosysteem, fijnstof afvangen, gebouwen verkoelen, hittestress
in steden verminderen, water bufferen en de biodiversiteit vergroten. Bovendien bieden begroeide daken
extra gebruiksruimte én gaan ze langer mee.
Om de implementatie van groendaken te versnellen zullen partijen in de tweede fase praktische casussen
uitwerken. Daarnaast worden de maatschappelijke verdienconcepten uit fase 1 verder uitgewerkt en getoetst
aan concrete projecten of pilots. Bijvoorbeeld bij koopwoningen, kantoren, een bedrijventerrein, een theater,
school, MFA (Multi Functionele Accommodatie) of huurwoningen. Het doel van de landelijke stimulering is
dat de ecosysteemversterkende eigenschappen van begroeide daken optimaal benut worden.
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Resultaten
Partijen werken samen om:
-		 het maatschappelijk verdienmodel verder uit te werken;
-		 de beleidsmatige context van begroeide daken te verbeteren door het benutten van kansen en het
		 signaleren en adresseren van knelpunten;
-		 te experimenteren met de verdienconcepten die in de eerste fase zijn ontwikkeld.
Einddatum: 1 mei 2019
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-		
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Partijen signaleren kansen en belemmeringen, brengen relevante kennis en deskundigheid in
én voorstellen om een maatschappelijk verdienmodel te toetsen op haalbaarheid
Partijen bekijken hoe in pilots geëxperimenteerd kan worden.
Partijen dragen bij aan de publiciteit over deze Green Deal en sluiten aan bij bestaande netwerken,
projecten en campagnes.
Partijen spannen zich in om de functionele- en kwaliteitsnorm waaraan begroeide daken moeten
voldoen te bewaken.
Leven op Daken zorgt dat een brede groep van bedrijven, organisaties en partners op gemeentelijk
en provinciaal niveau betrokken wordt bij de uitvoering van deze Green Deal.
Leven op Daken coördineert de uitvoering van deze Green Deal.
Provincie, Gemeenten en Waterschappen doen voorstellen voor een pilotprojecten.
Bedrijven en koepelorganisaties brengen praktijkervaringen in.

Inzet en acties Rijksoverheid
-		
		
-		
		
-		

De Rijksoverheid legt contact met andere departementen en relevante beleidsdossiers zoals het
Deltaprogramma, Groen in de Stad en Natuurlijk Kapitaal.
De Rijksoverheid zorgt voor aansluiting met andere relevante Green Deals zoals Biobased Bouwen,
Stedelijke Natuur, Circulaire gebouwen, Infranatuur, Groen Bouwen en Stadslandbouw.
De Rijksoverheid zoekt naar oplossingen als de wet- en regelgeving belemmerend werkt.
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