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_________________________________________________________________________________ 
Op 20 mei 2021 ontvingen wij vragen van Pro Actief Goirle over gevelgroen op basis van artikel 40 
Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vraag of vragen aan, met het daarbij behorende 
antwoord: 
 
1. Worden op dit moment methoden ingezet in Goirle om groene daken en groene gevels te 
stimuleren? Zo ja, op welke manier? 
Methoden 
Wij kunnen groene daken en gevels niet afdwingen. We maken het wel bespreekbaar bij 
ontwikkelaars, vanuit een adviserende en stimulerende rol. 
 
Stimuleren  
Momenteel wordt ambtelijk een beleidsregel voor afkoppelsubsidies voorbereid. Dit komt voort uit 
het in december 2020 vastgestelde programma water en riolering. In deze beleidsregel worden 
groene daken meegenomen als onderdeel van deze subsidie. Groene daken dragen bij aan het 
vasthouden van water en daarom is de inzet van rioolheffing rechtmatig. Aangezien groene gevels 
nagenoeg niet bijdragen aan minder water in riolering, is het besteden van de rioolheffing hieraan 
niet rechtmatig. Gezien de financiële situatie van de gemeente Goirle is er momenteel nog geen 
budget voorzien voor de structurele stimulering van groene gevels. 
 
2. Is het mogelijk om op enigerlei wijze een verplichting in te stellen voor het aanbrengen van 
groene daken en/of groene gevels, bijvoorbeeld bij bedrijfspanden van een bepaalde omvang? Zo 
ja, zijn daar voorbeelden (liefst in Nederland) van? 
In Nederland is er geen specifieke wet- en regelgeving voor groene daken. Er zijn gemeenten die 
wel een subsidieregeling ter motivatie voor de aanleg hebben. Het gaat dan vooral om gemeentes 
die hitte- en waterproblemen op stadsschaal hebben, die door groene daken en gevels mede 
opgelost kunnen worden. Er is echter geen uitputtend onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot 
verplichtstelling van groene daken, of gevels. Wel zijn er voorbeelden bekend van grote steden in 
het buitenland waarbij de aanleg van groene daken en gevels is gestimuleerd of verplicht. 
Voorbeelden van deze aanpak zijn beschreven in de Study of The Green Roof Promotion Strategies 
for the Municipalities (shiah) uit 2011. Enkele voorbeelden uit deze studie:  
• De stad Linz in Oostenrijk stelt groene daken verplicht voor gebouwen groter dan 100 m2. Er 

wordt een subsidie tot 30% van de constructiekosten gegeven. 
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• In Tokyo is aanleg van 20% groene daken verplicht bij gebouwen met een oppervlak van 
meer dan 1.000 m2. 

• In een deel van Toronto, Canada is voor gebouwen groter dan 2.000 m2 20-60% groendak 
verplicht. 

 
3. In welke regelgeving of in welk kaderstellend document zou de raad van Goirle een verplichting 
ten aanzien van groene gevels en daken op kunnen nemen? 
Bestemmingsplan en bouweis 
Het is mogelijk om dit vast te leggen in een Beeldkwaliteitsplan (zoals bij Bakertand) dat als een 
verplicht onderdeel wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Als we zelf ontwikkelaar zijn of 
eigenaar van de grond, dan kunnen we het als bouw-eis opnemen bij de aanbesteding. 
 
Toekomstig via het besluit bouwwerken leefomgeving 
Op grond van het huidige bouwbesluit lijkt het verplichten van groene daken en gevels nu niet 
mogelijk. Maar deze wijzigt in ‘het besluit bouwwerken leefomgeving’ (Bbl), wat waarschijnlijk het 
verplichten van groene daken wel mogelijk maakt. Het verplichten van groene gevels valt hier naar 
verwachting niet onder. Het Bbl treedt tegelijk met de omgevingswet in werking. 
 
Hemelwaterverordening 
Overeenkomstig het in december 2020 vastgestelde programma water en riolering, wordt 
momenteel ambtelijk de verordening hemel- en grondwater voorbereid. In een 
hemelwaterverordening kan geëist worden, dat er een bepaalde hoeveelheid regenwater op het 
perceel vastgehouden dient te worden, voordat het wordt afgevoerd naar gemeentegrond. Het 
voorschrijven van de wijze waarop (bijv. groen dak, infiltratie in de tuin) lijkt vooralsnog strijdig met 
de omgevingswet. 
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