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Platte daken 

Opera

Een goed idee. 

Annemarie neemt 

contact op met de 

indiener.

Op zich is het gebruik van platte 

daken voor doelen als 

energiewinning of vergroening 

sympathiek. Groene daken 

kunnen een rol spelen bij het 

minder snel afvoeren van 

regenwater uit een wijk. 

Bovendien draagt 

groenvoorziening bij aan het 

verbeteren van het klimaat. We 

zien echter enkele problemen; 

niet elk plat dak is gemakkelijk 

toegankelijk voor het 

noodzakelijke onderhoud ; het is 

de vraag of het dak technisch 

geschikt is om als “grond” voor 

de groenvoorziening te dienen; 

Er is eerder een 

subsidieregeling geweest . We 

menen ons te herinneren dat 

daar weinig gebruik van is 

gemaakt; In situaties waar 

daken gekoppeld zijn vraagt het 

in elk geval deelname van alle 

huiseigenaren. We menen dat 

binnen de budgettaire kaders 

andere bestedingen op dit 

gebied voorrang zouden moeten 

hebben. Maar particulier initiatief 

behoeft geen toestemming van 

de gemeente en burgers kunnen 

zelf initiatieven nemen. 

De gemeente gaat in 

het kader van het 

“Uitvoeringsplan 

Klimaatadaptatie” kijken 

of er mogelijkheden zijn 

om groene daken te 

subsidiëren. Dit hangt 

mede af van externe 

fondsen die de 

gemeente Zaanstad 

eventueel kan krijgen. 

Momenteel is dit nog 

niet duidelijk. Daarom 

vinden wij het indienen 

van een motie hierover 

te vroeg. Wij hopen dat 

dit deze bewoners niet 

zal ontmoedigen in het 

vergroenen van hun 

daken, en adviseren 

Zaanse inwoners die 

collectief groene daken 

willen aanschaffen om 

advies te vragen bij het 

Duurzaam Bouwloket. 

Ook kunnen zij 

natuurlijk altijd collectief 

offertes aanvragen.

Fantastisch idee, wat 

we graag zouden willen 

steunen, maar wij 

denken dat bewoners 

voornamelijk 

gestimuleerd worden 

door subsidie hiervoor 

en  daarvoor kunnen wij 

de dekking helaas niet 

vinden. Tevens zou het 

kunnen botsen met de 

keuze van Zaanstad in 

het kader van de RES 

voor zoveel mogelijk 

zonnepanelen op de 

daken.  

Het idee van mw Van 

Leeuwen is betreft het 

stimuleren van groene 

daken. Het stimuleren 

van groene daken wil 

de gemeente wel graag 

gaan doen, maar 

daarvoor is momenteel 

nog geen 

instrumentarium. Omdat 

wij zien dat er veel te 

winnen valt op het 

gebied van isolatie, 

biodiversiteit en 

klimaatadaptatie door 

groene daken aan te 

brengen, pakken wij dit 

idee graag direct op.

Groen op platte daken: 

wij zijn een groot 

voorstander van groene 

daken waar dat 

mogelijk is. Het is voor 

ons lastig te beoordelen 

welke rol de gemeente 

hierin kan spelen, maar 

we volgen de eventuele 

moties van andere 

partijen hierover met 

interesse.

Dit vraagt een fikse 

financiële investering 

van bewoners. 

Duidelijke technische 

info ontbreekt. 

Initiatiefnemer wil indien 

mogelijk vergelijkbare 

opzet als 

zonnepanelen. 

Marktpotentieel en 

interesse is klein.Geen 

animo en interesse van 

andere gemeenten


