
 

 

 

 

Motie Groene daken 

 

 

 

De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 1 juli 2021 ter 

behandeling van het Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 2022-2025 (2021-061) 

 

 

constaterende: 

• In het ruimtelijk beleid de noodzaak bestaat om in te spelen op het veranderend 

klimaat;  

• Een groen dak één van de bouwstenen is het realiseren van duurzame/klimaat 

adaptieve kernen en dorpen; 

• De gemeente nieuwkoop nog geen subsidieregeling is en bedrijven en particulier 

nog niet actief gestimuleerd/geïnformeerd worden te investeren in groene daken;  

• Er veel gemeenten zijn waar dit al bestaand beleid is; 

 

 

overwegende: 

• Een groen dak helpt de luchtkwaliteit in onze omgeving te verbeteren; 

• Een groen dak helpt de biodiversiteit in onze omgeving te vergroten; 

• Een groen dak bijdraagt aan een gezonde leefomgeving; 

• Een groen dak helpt bij het afvangen van fijnstof; 

• Een groen dak zorgt voor een hogere isolatiewaarde, wat zal leiden tot een lager 

gasverbruik;  

• Een groen dak een grote bijdrage levert als waterbuffer bij neerslag en hiermee 

overbelasting van het riool kan worden tegengegaan; 
 

concluderende: 

• Een groen dak één van de bouwstenen zou moeten zijn in het realiseren van 

duurzame/klimaat adaptieve kernen en dorpen in onze gemeente; 

 

verzoekt het college: 

1. Te onderzoeken hoe in Nieuwkoop groene daken kunnen worden gestimuleerd onder 

meer met een subsidiesysteem voor particulieren en bedrijven voor groene daken; 

2. Hierbij te betrekken wat de ervaringen zijn van gemeenten in onze regio waar dit al 

bestaand beleid is; 

3. De effecten van stimuleren van groene daken op het plaatsen van zonnepanelen mee 

te nemen in het onderzoek; 

4. De resultaten van het onderzoek, inclusief een indicatie van de kosten, het 2de kwartaal 

van 2022 aan de gemeenteraad te rapporteren; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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