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Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor groendaken:
goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers,
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een subsidiereglement voor particulieren voor de aanleg van groendaken op het
grondgebied van de stad Herentals. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw
gestemd worden. Het reglement is voldoende duidelijk.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Herentals heeft een subsidiereglement voor groendaken. Dit reglement geldt tot 31 december 2019
en moet opnieuw gestemd worden. De stad geeft een subsidie aan particulieren voor de aanleg van
groendaken op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik.
De stad wil zo particulieren stimuleren om op gebouwen groendaken aan te leggen. Het huidige
reglement is voldoende duidelijk en werd aangepast aan het nieuwe sjabloon. Het subsidiebedrag
wordt beperkt tot maximaal 80% van de werkelijke kostprijs.

Besluit
De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:
Subsidies 2020-2025
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GROENDAKEN
1. Periode
Het reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
2. Doel
De stad geeft een subsidie aan particulieren voor de aanleg van groendaken op een gebouw waarvan
de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De stad wil zo particulieren stimuleren
om op gebouwen groendaken aan te leggen.
3. Doelgroep
Het reglement kan ingeroepen worden door:
 De eigenaar van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd.
 Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt
aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvrager, zijn akkoord.
4. Voorwaarden
Definities:
Groendak: onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-,
mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij een draineerlaag (1), een
substraatlaag (2) en een vegetatielaag (3) over de volledig aangelegde oppervlakte aanwezig zijn.
1. Deze laag zorgt voor de afvoer van overtollig water. Zeker op platte daken is deze laag nodig,
op hellende daken is ze eventueel overbodig.
2. Deze laag zorgt zowel voor de voedingsstoffen en watervoorziening van de vegetatie als voor
de zuurstof en de verankering van de wortels.
3. Deze laag kan zowel uit sedums, mossen, kruiden, grassen, bomen als ook een combinatie
van voorgaande bestaan. Bij een volledig ontwikkeld groendak is dit de enige zichtbare laag.
Voorwaarden:
 Het groendak moet aangelegd zijn door of in opdracht van een particulier op een gebouw
waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik.
 De subsidie kan enkel toegekend worden voor vergunde gebouwen.
 De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak moeten
overeenkomstig de wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een
omgevingsvergunning aangevraagd worden.
 Het aanleggen van een groendak komt slechts voor subsidiëring in aanmerking, voor zover
dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.

 Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
 Door zijn aanvraag verbindt de aanvrager zich er toe het gesubsidieerde groendak minimaal
10 jaar in stand te houden en goed te beheren, waarbij mislukte aanplantingen of werken
moeten hersteld worden.
5. Aanvraag
De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op de website van de stad Herentals.
De aanvraag omvat:
 naam, adres en rekeningnummer van de aanvrager
 gegevens over de ligging van het gebouw waarop het groendak wordt aangelegd: adres,
kadastrale gegevens (kadasternummer, sectie), bestemming gewestplan
 geplande begin- en einddatum van de werken
 huidige toestand (met plan of situatieschets als bijlage toe te voegen)
 te realiseren toestand (met vermelding van het aantal m² extensief groendak en aanduiding
op bouwplan van situering van het groendak binnen het project, beschrijving van de
verschillende elementen (opbouw) van het groendaksysteem)
 kostenraming voor de realisatie van het groendak
 vermelding indien er voor het project ook andere subsidiekanalen worden aangewend.
De subsidie kan aangevraagd worden voor:
 de aanlegkosten van het groendak.
De subsidie bedraagt maximaal 31 euro/m² gerealiseerd groendak. Het subsidiebedrag bedraagt
maximaal 80 % van de werkelijke kostprijs.
6. Betaling
De subsidie wordt uitbetaald tot uitputting van het budget.
Een subsidie voor een bedrag lager dan 31 euro wordt niet uitbetaald.
7. Betwisting
Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.
Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten
voor verdere subsidiëring.
8. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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22 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Evelyn Breugelmans; Axana Ceulemans;
Patrik De Cat; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Lamers; Susy Matthijs; Bart
Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Sluyts; Els Sterckx; Yoleen Van Camp; Pascal
Van Nueten; Mien Van Olmen; Priscilla Van Thielen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt;
Jennis Wagemans
7 onthouding(en): Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob
Lathouwers; Tom Olyslaegers; Lore Wagemans

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

de algemeen directeur
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels

