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acties voor opschaling'  

Nieuwsflits 8, november 2016

Werksporendag 13 oktober

Donderdag 13 oktober werkten de Green Deal Groene Daken partners (GDGD) bij partner het Nationaal

Groenfonds in Hoevelaken aan de deliverables binnen zes werksporen: Differentiatie Belastingen,

Gebouwlabels, Biodiversiteit, Mindset, Innovatie en Vuistregels/Modellen. Alle groepen bespraken

voortgang en te ondernemen acties voor de korte en middellange termijn.

Maar eerst werd met een oefening de verbinding tussen de

verschillende werkgroepen in kaart gebracht. Dit deden we vanuit

de parabel van de blinden en de olifant als metafoor; de blinde

mensen kunnen slechts een deel van de olifant waarnemen, pas als

je alle verzamelde gegevens hebt kan er een totaalbeeld ontstaan.

Zie ook de resultaten per groep in deze nieuwsflits.

Seminar KNW-STOWA 4 oktober

Op 4 oktober organiseerden STOWA en KNW een ervaringen- en inzichtensymposium Groene Daken in

Utrecht. GDGD voorzitter Christoph Maria Ravesloot was dagvoorzitter, en vanuit de werkgroep

Biodiversiteit leverden we een bijdrage in een deelsessie met de Stadsecoloog van Groningen, Klaas van

Nierop. Hij presenteerde een model voor het bepalen van biodiversiteitswaarde van een groen dak. De

gegeven presentaties zijn te vinden via deze link en het verslag van de dag vindt u hier.

http://stowa.nl/nieuws___agenda/agenda/Groene_daken__ervaringen-_en_inzichtensymposium_
https://www.h2owaternetwerk.nl/images/Verslag_seminar_4_oktober.pdf


Klimaattop 26 oktober

Stroomversnelling en de Green Deal Groene Daken hebben de handen ineen geslagen om de business

case voor klimaatadaptatie ook te sluiten. Differentiatie van gebouwgebonden belastingen, stimuleert

gebouweigenaren om hun gebouwen klimaatadaptief en energieneutraal te maken. Aan het rapport

'Klimaatadaptatie in een stroomversnelling' droegen partners van de GDGD bij met concrete informatie

voor 4 typen groene daken. Op 26 oktober heeft deze nieuwe samenwerking breakout sessie

georganiseerd tijdens de Klimaattop in Rotterdam, met als doel kennis te delen en gezamenlijk

mogelijkheden te verkennen en pilots te inventariseren. Het verslag van deze sessie wordt beschikbaar

gemaakt op de website van de klimaattop.

Resultaten per werkspoor

Op basis van de voorgaande bijeenkomsten en het grotere doel van de Green Deal brachten de

werkgroepen in kaart welke acties zij zien op weg naar de volgende bijeenkomst, het einde van GDGD

fase 2 in 2017, en resultaten over 5 jaar; wat wil je dan als werkgroep hebben bereikt en hoe ga je dat

aanpakken?

 
 A. Differentiatie belastingen 

Differentiatie wordt steeds actueler. Voor het experimenteren met differentiatie bij de rioolheffing,

waterschapsbelasting en OZB inventariseert de werkgroep pilots bij gemeenten, waterschappen en

wijken. Eerste stap is een rekenexercitie en daarnaast zoeken naar mogelijkheden om te experimenteren.

 
B. Gebouwlabels, stimuleren vastgoedeigenaren

De werkgroep werkt aan betere waardering van waterberging en biodiversiteit op daken in gebouwlabels.

De komende tijd onderzoekt de werkgroep welke gebouwlabels zich het meest lenen voor toetsing van

biodiverse daken, en hoe dit te integreren is.

 
C. Biodiversiteit

Een deskstudie wordt door PPO gedaan begeleid door de werkgroep Biodiversiteit om te kijken wat er al

bekend is over de biodiversiteitswaarde van groene daken. Doel is om te komen tot een

handreiking/routekaart over het stimuleren van biodiversiteit als stimulans en hulpmiddel, en een richtlijn

die als kwaliteitsnorm moet gaan gelden. Om zo 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

Een breder stappenplan maken met een lange termijnvisie voor het verbeteren van de mindset over

groene daken bij vastgoedeigenaren en gemeenten. Er zijn Groene Daken kansenkaarten gemaakt

http://stroomversnelling.nl/klimaatadaptatie-en-nul-op-de-meter-combineren-goed/
https://www.klimaattop2016.nl/Nieuws/nieuws/2016/10/27/documentatie-op-deze-site


voor Almelo en Hengelo en een inspirerend Park 2020 in Hoofddorp. Andere acties zijn het in

kaart brengen van (online) informatieplatformen over biodiverse daken en het inventariseren van de

behoefte van gemeenten aan een informatieportaal.

 
E. Omgevingswet / Gemeentelijke stimulansen

Deze groep organiseert een eigen werksessie op 24 november met een expert. De uitkomsten van deze

bijeenkomst volgen later.  

 
F. Standaarddakelementen gebouw en omgeving / landschap (technologische innovatie)

Open source inventarisatie van deskstudies van verschillende daktypes en landschapstypes.

Verschillende studies zijn nu in beeld. Er wordt onder andere geïnventariseerd op renovatie, biodiversiteit

en isolatie.

 
G. Vuistregels en modellen

Er wordt een overzicht gemaakt van onderzoeken over onderdelen en voordelen van groene daken wat

als groeidocument gaat dienen. Op basis van bestaande meetgegevens en modellen, gaan we vuistregels

voor de verschillende kwaliteiten van begroeide daken ontwikkelen.

Wat kunt u verwachten de komende tijd?

U bent welkom bij de volgende evenementen.

De Green Deal Groene Daken pitcht op het netwerkevenement 'Groene Groei’ op 24

november, georganiseerd door het ministerie van EZ.

De bijeenkomst van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken wordt

gehouden op 29 november (alleen voor waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen). 

En we presenteren over het spoor 'differentiatie belastingen' bij het symposium 'Sturing geven aan

de Future Green City' georganiseerd door de VVM op 1 december. Dit is een side-event van

het 'Future Green City’ evenement van 28 november tot 1 december.

http://almelo.duurzaamheidskaart.nl/EnvironmentMap/Home/Search
http://hengelo.duurzaamheidskaart.nl/EnvironmentMap/Home/Search%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=_v17vMZrGOI
https://www.evite-sendmail.nl/rvo/ggf_16/web/ggf_16_programma.php
http://stedelijkwaterbeheer.stowa.nl/Projecten/CoP__Meten_en_Monitoren_Groenblauwe_daken_?eId=1320
https://www.vvm.info/activiteiten/sturing-geven-aan-de-future-green-city?utm_source=VVM&utm_medium=uitnodiging
http://www.futuregreencity.nl/


Colofon

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/.

Voor vragen of suggesties, neem contact met ons op: 

Carleen Mesters  

Anne-Marie Bor 

Erik Steegman

 
Als deze nieuwsbrief naar u is doorgestuurd en u hem voortaan direct wilt ontvangen,

stuur dan een mail naar:

Inge Mijnheer

http://www.amborcreatie.nl/GD_GroeneDaken/
mailto:vraag@carleenmesters.nl
mailto:a.bor@amborcreatie.nl
mailto:e.steegman@levenopdaken.nl
mailto:i.mijnheer@amborcreatie.nl?subject=Aanmelden%20GDGD%20Nieuwsflits&body=Beste%20Inge%2C%0A%0ABij%20dezen%20meld%20ik%20me%20graag%20aan%20voor%20de%20GD%20Groene%20Daken%20Nieuwsflits.%20

