Agendanummer 12 Motie 4

Motie

Verlengen groene stimuleringsregelingen
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op dinsdag 9 maart 2021,
gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘’s-Hertogenbosch Groen en
Klimaatbestendig’ in de commissie Omgeving op 23 februari 2021;
Overwegende dat:
• groene daken oneindig veel voordelen hebben zoals het opnemen van regenwater, het
bevorderen van de luchtkwaliteit, isolatie, biodiversiteit, gezondheid, verhogen van de
levensduur van een dak en het tegengaan van het hitte-eilandeffect;
• regentonnen een belangrijke bijdrage leveren bij het opvangen en vasthouden van hemelwater
(o.a. bij hoosbuien);
• de gemeente de ‘Subsidieregeling Aanleg Groene Daken’ en de ‘Regentonnenactie’ heeft;
• van beide acties in de jaren 2017-2020 veel gebruik is gemaakt1;
• de subsidieregelingen daarmee succesvolle financiële prikkels zijn om de woonomgeving te
vergroenen en klimaatbestendig te maken;
• deze stimuleringsregelingen gefinancierd worden vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
en in principe stoppen per 1 januari 2022. In het uitvoeringsprogramma staat dat bij de
actualisatie van het opstellen van het GRP pas wordt afgewogen of deze
stimuleringsmaatregelen en subsidies worden verlengt.
Spreekt uit dat:
de subsidieverleningen ‘Aanleg Groene Daken’ en de ‘Regentonnenactie’ een groot succes zijn en
zorgen voor een belangrijke bijdrage in het versneld vergroenen en klimaatbestendig maken van
onze gemeente. Beide subsidieregelingen zijn een vaste waarde in het Groen- en Klimaatbeleid en
moeten daarom worden verlengd.
Verzoekt het college:
om de subsidieregelingen ‘Aanleg Groene Daken’ en ‘Regentonnen’ te verlengen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Geert Verbruggen – D66
René Vonk – GroenLinks

1

Groene daken: in totaal werd er tussen 2017-2020 € 229.521 aan subsidie verleend, goed voor het realiseren van 414 groene
daken (34 in 2017, 138 in 2018, 83 in 2019 en 159 in 2020). In deze periode was er in totaal € 390.000,- aan subsidie ‘Aanleg
Groene Daken’ beschikbaar. Daarvan is in totaal 59% verleend. In de jaren 2018 en 2020 werd er zelfs 80% van de beschikbare
subsidie verleent.
Regentonnen-actie: tussen 2018-2020 is er voor 1.172 regentonnen subsidie verstrekt vanuit de gemeente (€ 25,- per regenton).
In totaal is er € 29.300,- verstrekt in 3 jaar, daar waar er € 30.000,- (97,7%) beschikbaar was.

