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Beste belangstellenden en deelnemers van de Green Deal Groene Daken fase 2,
De Green Deal Groene Daken beoogt landelijke stimulering van groene daken. Stakeholders die baat
hebben bij meer groene daken zoals gemeentes, waterschappen, verzekeraars, het nationaal
groenfonds, marktpartijen en kennisinstellingen ontwikkelen samen een nieuw maatschappelijk
verdienmodel. En ze kijken met de rijksoverheid naar het benutten van kansen en het wegnemen van
belemmeringen. Het plan van aanpak en de eerdere nieuwsflitsen vindt u op
www.amborcreatie.nl/GD_GroeneDaken/. Deze zevende nieuwsflits beschrijft de start van fase 2.
Ondertekening 14 april
Donderdag 14 april is op de Innovation Expo de Green Deal Groene Daken, fase 2 ondertekend door
27 vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, waterschappen, overkoepelende organisaties,
bedrijfsleven en kennisinstituten waaronder een hogeschool. In Amsterdam is deze Green Deal
Groene Daken fase 2 nog extra in het zonnetje gezet omdat het de 200ste Green Deal ondertekening
in Nederland bleek te zijn. De 27 partijen tekenden samen met minister Kamp.
In fase 2 werken partijen samen met andere stakeholders aan de voorstellen voor het maatschappelijk
verdienmodel. Experimenteren en toepassen in pilots staat centraal. Voor een onafhankelijke en
slagvaardige uitvoering is een stichting in oprichting met als bestuursleden: Christoph Maria Ravesloot
(voorzitter), Brigitte Bultinck (penningmeester) en Rob Bakker (secretaris).

Eerste bijeenkomst van fase 2: (Dak)expeditie bij het NIOO in Wageningen
We worden welkom geheten voor een rondleiding in, om en op het duurzame C2C gebouw van het
NIOO - “een gebouw dat leeft”. Het NIOO is in 2009 gebouwd, en heeft duurzaamheid hoog in het
vaandel staan: kringlopen sluiten, kijken wat de natuur biedt en deze uitdagingen aangaan en
onderzoeken. De vacuümtoiletten die doorspoelen met grondwater zijn daar een goed voorbeeld van.
Met het project “poep is goud” worden nutriënten die in ons afvalwater zitten gerecycled voor
bemesting. Het water wordt zo ook meteen gezuiverd. Verder is er op het terrein veel gedacht aan
biodiversiteit, oa door verhogingen en verlagingen en verschillende soorten grond toe te passen. Op
het begroeide dak wordt volop geëxperimenteerd en gemeten.
Zeven werkgroepen
Op basis van de resultaten uit fase 1, de vijf verdienconcepten en recente ontwikkelingen in een
aantal projecten van de Green Deal, is in zeven gekeken naar het beoogde resultaat, de acties, de
deelnemers en trekker, wat er nodig is per thema om het thema verder te brengen en eventuele
pilots waarin geëxperimenteerd kan worden met het betreffende thema. We geven een korte
samenvatting.
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A. Differentiatie belastingen (Rioolheffing, waterschapsbelasting, OZB, leges)
Via het impactproject differentiatie belastingen is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om te
differentiëren in een aantal lokale gebouw gebonden belastingen. Lees er meer over in het rapport
‘Hemelwater belasten of belonen’. Volgende stap is een rekenexercitie in een aantal pilots.
B. Gebouwlabels, stimuleren vastgoedeigenaren
De werkgroep werkt aan betere waardering van waterberging en biodiversiteit op daken in
gebouwlabels. Eerste inzet was op BREEAM, maar de herziening blijkt via Engeland te lopen. De
focus is meer op de mindset van vastgoedeigenaren komen te liggen.
C. Biodiversiteit
Een deskstudie wordt door PPO gedaan om te kijken wat er al bekend is over de biodiversiteits
waarde van groene daken. Doel is om te komen tot richtlijnen om daken meer biodivers in te richten
en zo het daklandschap te gaan benutten voor het ontwikkelen van meer robuuste stedelijke natuur.
D. Mindset/platform multifunctionele daken
Vastgoedeigenaren bewustmaken van de noodzaak van meer groene daken en zo stimuleren om ze
te gaan toepassen. Een kansenkaart wordt gemaakt in de Atlas Natuurlijk Kapitaal.
E. Omgevingswet / Gemeentelijke stimulansen
In de nieuwe omgevingswet komt ook een nieuw ‘bouwbesluit’. Door sessies per stad te organiseren
willen we kijken wat er kan vanuit de nieuwe omgevingswet om op integrale wijze een duurzame inzet
van daken te ontwikkelen. www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
F. Standaarddakelementen gebouw en omgeving / landschap (technologische innovatie)
Open source met deskstudies verschillende daktypes en landschaptypes inventariseren. Vervolgens
randvoorwaarden definieren en in 3DI een virtueel dak maken (groen, rood, blauw, wit en geel).
G. Vuistregels en modellen
Afgestemd op een aantal doelgroepen (vastgoedeigenaren, investeerders, huiseigenaren, etc) op
basis van bestaande meetgegevens en modellen, vuistregels voor de verschillende kwaliteiten van
begroeide daken ontwikkelen. Op het gebied van waterberging, koellast, biodiversiteit en sociaal).
Help mee met waarnemen:
Oproep aan iedereen die een groen dak heeft, vaak op een groen dak komt, of groene daken
levert: de Vlinderstichting en de Vogelbescherming doen een laagdrempelig onderzoek naar de
bijdrage van groene daken voor natuur. Hoe hoog kunnen vlinders komen, en bieden begroeide
daken meer biodiversiteit? Help ons om de biodiversiteit van groene daken beter in beeld te
brengen en verder te ontwikkelen: vul enkele malen in het jaar dit eenvoudige googleformulier
in (hooguit 5 minuten). Stuur het ook door aan klanten en andere eigenaren van groene daken.
Tip: een mooie personeelsactiviteit die weinig tijd kost en veel informatie oplevert!
Ruimte in regels
Het Ministerie van Economische Zaken doet een oproep om belemmerende regels bij hen te melden
via het meldpunt in het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei www.ruimteinregels.nl.
Deelnemers wordt gevraagd om wettelijke knelpunten rond groene daken in te brengen zodat samen
naar een oplossing kan worden gezocht.
Wat kunt u verwachten in 2016?
Dit najaar in eerste instantie twee werkgroep meetings, en in december een bredere bijeenkomst.
Verder kijken we naar aansluiting bij andere bijeenkomsten zoals de Rotterdamse dakendagen (juni
2017) en het KNW-STOWA seminar op 4 oktober aanstaande.

Contact: Carleen Mesters, Anne-Marie Bor, Erik Steegman
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