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Onderwerp  

Initiatiefvoorstel ter instemming van het raadslid mevrouw Bosman van D66, getiteld: 
‘Wateroverlast kan het dak op in Amsterdam’ en kennisnemen van de bestuurlijke 
reactie 
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van het raadslid mevrouw Bosman van D66, getiteld: 
‘Wateroverlast kan het dak op in Amsterdam’, 
Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie voor Infrastructuur en Duurzaamheid (ID); 
 
besluit: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

 
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 
II. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

 
Wettelijke grondslag 

Gemeentewet art. 147a, lid 1 
 

Initiatiefvoorstel 

Introductie: Wateroverlast kan het dak op in Amster dam 
28 juli leidde hevige neerslag tot flinke wateroverlast in Amsterdamse huizen, winkels, straten 
en pleinen, trambanen, op de ringweg A10 en in viaducten. Zware regenbuien zetten 
Amsterdamse kelders onder water, maakten huizen onbewoonbaar en trambanen onbruikbaar. 
Bewoners en ondernemers ondervonden schade door ondergelopen woonkamers en 
opslagruimtes.  
 
Dat gebeurde terwijl na het intreden van de nieuwe Waterwet in 2009, gemeenten verplicht zijn 
zorg te dragen voor het hemelwater, afvalwater en grondwater. Dat betekent dat de gemeente 
de zorgplicht heeft voor het treffen van maatregelen in de openbare ruimte om structureel 
nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken. En dat zij verantwoordelijk is voor het doelmatig 
inzamelen en verwerken van afvloeiend hemelwater, zodat de aan de aan de grond gegeven 
bestemming er geen schade van ondervindt. 
 
Zonder ingrijpen zal wateroverlast toenemen, omdat toenemende regen en toenemend verhard 
oppervlak zorgen voor én meer toestroom van water én minder mogelijkheid voor het water om 
de grond in te lopen. Overtollig water kan (deels) opgevangen worden op de daken. 
Waterbuffers op daken moeten daarom gestimuleerd worden. 
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Samenvatting 
Toenemende wateroverlast vindt plaats in Amsterdam door toenemende regen en 
toenemend verhard oppervlak. Overtollig water kan (deels) opgevangen worden op de 
Amsterdamse daken. Waterbuffers op daken moeten daarom gestimuleerd worden. 
Het is op dit moment lastig om leefdaken te vergroenen. Verkokerd beleid blokkeert 
multifunctionele daken, die groen zijn én als dakterras kunnen dienen. Daardoor leidt 
het huidige instrumentarium van de gemeente niet tot een fraai vormgegeven 
daklandschap en evenmin tot meer waterberging. Dit initiatiefvoorstel doet een aantal 
voorstellen om meer ruimte te geven aan groene daken die overtollig water 
vasthouden. Door groene dakbedekking makkelijker te maken voor bewoners én voor 
bouwers en door extra ‘nudges’ in bestaand beleid voor dakterrassen in te bouwen om 
groene daktuinen extra aantrekkelijk te maken. 

 
Aanleiding 
Bij Waternet kwamen, naar aanleiding van de wolkbreuk op 28 juli, ruim 570 klachten en 
meldingen binnen en de brandweer in Amsterdam heeft 115 maal assistentie moeten verlenen 
bij het leegpompen bij souterrains, woningen en bedrijven. De gemeente schat de schade in 
Amsterdam op 5 miljoen euro.  
 
In heel het land ondervonden huizen, bedrijven en infrastructuur schade. Het Verbond van 
Verzekeraars waarschuwde dat als gemeenten de schade door extreme regenbuien in de 
toekomst niet beperken, de premies voor de opstalverzekeringen met tientallen euro's per jaar 
zullen stijgen. De installatiebranche waarschuwde voor rioolwater dat de huizen binnen zou 
stromen. 
 

“Als gemeenten niets doen om de schade door extreme regenbuien te beperken, zullen de 
premies voor de opstalverzekeringen in de toekomst met tientallen euro's per jaar stijgen”  
� Het Verbond van Verzekeraars op 19 augustus in Telegraaf 

 
“Wij luiden de noodklok […] De hoeveelheid neerslag zal er op veel plekken voor zorgen 
dat de buitenriolering de hoeveelheid water niet kan verwerken. Als het in de gebouwen niet 
goed geregeld is, omdat het water niet op het eigen terrein weg kan, betekent dit dat de 
kans bestaat dat rioleringswater en hemelwater binnen gaan komen.” 
� UNETO-VNI op 25 augustus 2014 op BNR 

 
Amsterdam is hiervoor, met dichte bebouwing en een groot aandeel verhard oppervlak in de 
openbare ruimte, extra kwetsbaar. De voor de hand liggende oplossing: het aanleggen van 
bredere rioolbuizen om meer water te kunnen afvoeren is ontzettend duur. Herinrichting van 
openbare ruimte is iets waar we aan moeten werken, maar niet haalbaar om af te ronden op 
korte termijn. Direct uitvoerbare, kleinschalige maatregelen op openbaar én privaat terrein 
zouden daarom van enorme waarde zijn. 
 
Noodzaak: hevige regenbuien nemen toe 
Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw, zijn extreme regenbuien in aantal en intensiteit 
gestegen. En we kunnen nóg meer neerslag verwachten, blijkt uit onderzoek van het KNMI. De 
grafiek hieronder laat duidelijk zien dat het laatste decennium de neerslagintensiteit ook in 
Nederland uitzonderlijk hoog was. Sterker nog: volgens metingen van het KNMI zijn gemiddeld 
over het zomerhalfjaar de extremen (ruim) 10% hoger dan in enige andere periode sinds 1906. 
Voor de zomermaanden is dit percentage zelfs ruim 15%. 
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Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de extra regen valt als gevolg van het opwarmen van 
ons klimaat. Door toename van CO2 in de lucht stijgt de temperatuur. Omdat vervolgens die 
warmere lucht meer vocht kan bevatten, leidt dit tot meer en hevigere regenbuien. De perioden 
van regen kunnen ook nog eens langer aanhouden. Om de klimaatverandering zo veel 
mogelijk te beperken, voert Amsterdam o.a. een beleid gericht op het verminderen van CO2-
uitstoot en deelt die kennis in stedelijke netwerken zoals TRANSFORM (Europa) en C40 
(mondiaal). Maar deels zullen we ons ook moeten aanpassen aan toenemende regenval.  
 
Wereldwijd komt extreem weer vaker voor. In Kopenhagen (2 juli 2011) zorgde een wolkbreuk 
voor 1 miljard euro schade. Daar wordt nu 500 miljoen euro geïnvesteerd om de stad 
regenbestendiger te maken. In Alphen aan de Rijn, op 40 kilometer afstand van Amsterdam 
viel in juli van 2014 in korte tijd zoveel regen, dat de halve stad onder water kwam te staan. 
Deze nieuwe, kortstondige, buien zijn zo hevig dat hiervoor voornamelijk op de plaats waar de 
druppels vallen ook de oplossingen (kleinschalig en fijnmazig) moeten worden gezocht. Bij 
dergelijke wateroverlast gaat het om opvangen, vertragen en verwerken van extreme buien. 
 
Voorbeelden van extreme regen 

Jaar Plaats Neerslag 
2011 Kopenhagen 150 mm 
2014 Amsterdam   90 mm 
2014 Alphen aan de Rijn 180 mm 

 
Verdichting maakt Amsterdam extra kwetsbaar 
Bovenop de extra regenval, is het ‘verhard’ oppervlak de laatste jaren sterk toegenomen. 
Amsterdam is dicht bebouwd. Water dat op het dak valt, verdwijnt via de dakgoot en de 
regenpijp naar de straat. Een groot deel van het maaiveld is inmiddels verhard, met tegels en 
asfalt. De gebouwen, tegels en asfalt versterken het risico op wateroverlast omdat tegels 
minder snel water doorlaten en bebouwde grond sneller inklinkt.  
 
Het toevoegen van onverhard terrein is niet altijd de oplossing. Infiltratievermogen in 

Figuur: Intensiteit van extreme neerslag in Nederla nd  
(Bron: KNMI 2011)  
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heterogene Amsterdamse ondergrond (met hoge grondwaterstanden) is veelal beperkt. Alleen 
in combinatie met tijdelijke berging kunnen infiltratievoorzieningen een rol van betekenis 
spelen. Maar de openbare ruimte is in Amsterdam bovendien op veel plekken al aardig vol.  
 
Een volgende mogelijke oplossing, het aanleggen van bredere rioolbuizen om meer water te 
kunnen afvoeren, is ontzettend duur. Ook is het in de tijd niet snel te realiseren: het gaat om 
een gehele stelselaanpassing van het netwerk aan rioolbuizen. Daarnaast is het de vraag of 
het op zichzelf effectief zal zijn. “Het regent altijd een keer harder dan de buis aankan” is een 
gevleugelde uitspraak onder rioleurs. Zij achten het beter om ook een flexibele oplossing te 
vinden om water bovengronds op te vangen te vertragen en te verwerken.  
 
Gelukkig is een derde mogelijkheid direct beschikbaar. Amsterdam kent een enorm oppervlak 
ongebruikte ruimte, dat ook nog eens voor een groot deel leeg staat: 12 kilometer 
dakoppervlak. Dit voorstel pleit ervoor om ruimte te geven aan meer watervertraging in de 
haarvaten van het stedelijk weefsel op de daken. Zo kunnen we voor een groot deel 
voorkomen dat het overtollige water op straat belandt en daar leidt tot schade of weggesluisd 
moet worden met allerlei extra ingrepen. Die daken zijn echter wel vaak privaat terrein. 
 
Nut: groene daken maken verschil in de stad 
Water opvangen en tijdelijk vasthouden op een dak kan met een groen dak. De planten op een 
groen dak houden door hun wortels en de aarde waar ze in staan water vast en zuigen het op. 
Hoe dikker de vegetatielaag, hoe meer waterberging. Een drainagesysteem, zal de capaciteit 
tot waterbuffering nog meer vergroten. Naast waterbuffering, is de bijdrage van groene daken 
aan de stad ontzettend veel (zie kader). 
 
De baten van groene daken 
• Het vermogen om regenwater te bufferen en vertraagd af te laten stromen, en zodoende 

extra buffercapaciteit in de bebouwde omgeving te bieden tijdens vooral piekmomenten; 
• Verlenging van de levensduur van de (bitumineuze) dakbedekking; 
• Dempen van verhitting van gebouwen, zowel binnen als in de omgeving, tijdens hete 

dagen in de zomer; 
• Warmte-isolatie in de winter in tijden dat het dak droog en dus niet verzadigd met water 

is; 
• Binden van fijnstof en opname NOx en CO2; 
• Meer biodiversiteit in stedelijke omgeving; 
• Dempen van geluid; 
• Hoger rendement van op daken geplaatste PV systemen; 
• Aantrekkelijkere leefomgeving, aantrekkelijkere stad om in de wonen, werken en te 

investeren.  
Bron: TU Delft 

 
Er zijn verschillende typen groene dakbedekking. De bijbehorende waterbuffering, is 
afhankelijk van de dikte van de planten en daarmee de draagkracht van een dak. Een 
waterbergend groen dak is alleen mogelijk als het dak stevig genoeg is. Nieuwbouw heeft vaak 
al een dak dat stevig genoeg is. 
 
Verschillende typen groene daken 
Groendak is geen officiële term, maar meestal wordt met een groen dak een typisch dak 
zonder gebruiksfunctie met sedumplantjes of mos bedoeld. Groene daken zonder 
gebruiksfunctie zijn onderhoudsarm. ‘Zonder gebruiksfunctie’ betekent eveneens dat je er niet 
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op kunt lopen, een standaard sedumdak zou daardoor beschadigd raken. Zo’n dak is dus niet 
te gebruiken als dakterras. In de meeste gevallen hoeft voor de aanleg van een groen dak 
zonder gebruiksfunctie geen vergunning te worden aangevraagd. Wel moet altijd nagegaan 
worden of een groen dak mogelijk is in combinatie met de draagkracht van het dak. Het extra 
gewicht van een sedumdak begint met 60 kg/m2.  
 
Er bestaat ook een mogelijkheid tot groene daken mét een gebruiksfunctie, zoals een daktuin. 
Deze groene daken hebben een gelijke begroeiing als normale tuinen. De begroeiing van deze 
daken bestaat uit grassen, kruiden, voedsel, struiken of zelfs kleine bomen. Het onderhoud 
aan deze daken is gelijk aan een normale tuin. Om een dak te plaatsen dat toegankelijk is, 
moet de Amsterdammer wel een vergunning aanvragen. De variabele belasting van een 
leefdak bedraagt 250 kg/m2. Daar komt het gewicht van de basisconstructie bij. Op die manier 
kan het gewicht oplopen tot boven de 500 kg/m2. Vanzelfsprekend stelt dit nogal wat eisen 
aan de draagkracht van het dak. 
 
Stevige daken voor waterbuffering 
De zware (‘intensieve’) groene daken en simpele sedumdaken hebben vanaf de waterdichte 
dakbedekking een gelijke opbouw. De systemen beschikken over een laag aarde waar de 
planten in staan, ook ‘substraatlaag’ genoemd. Deze toplaag biedt de ruimte en voeding voor 
de planten. Bij grote planten, met grote wortels die meer water opnemen, is een dikke laag 
aarde nodig om in te groeien. Daar komt nog bovenop dat voor de afvoer van overtollig 
regenwater een drainagelaag noodzakelijk is. Bij oude daken, is ter bescherming van de 
bestaande dakbedekking een beschermlaag vervolgens noodzakelijk. 
 
Onderzoeksinstituut Deltares (2013) heeft onderzoek gedaan naar de inzet van groene daken 
voor berging en vertraagde afvoer van het water dat op het dak valt. Hieruit blijkt dat de 
bergingscapaciteit van groene daken (relatief) toeneemt met de dikte. Zware daken houden 
dus veel meer water vast dan de groene daken van mos en sedum. Onderling verschillen 
groene daken (sedumplantjes of planten met grote wortels) in de dikte. Natuurlijk geldt ook, 
hoe dikker de plantlaag, hoe zwaarder de constructie moet zijn.  
 
Aanbevelingen voor meer groene daken met meer water buffering 
Resumerend: de schade bij bewoners en ondernemers maakt duidelijk dat we een oplossing 
moeten vinden voor die zogenaamde ‘piekbelasting’. Het regent immers niet constant zo hevig, 
maar áls het gebeurt, blijft er water op straat staan. Het overtollig water komt vervolgens 
terecht in de particuliere omgeving, zoals souterrains, kelders, begane grond met laag 
bouwpeil. Vitale infrastructuur (communicatie, energie) onder de openbare weg en in huizen 
loopt hierdoor een risico. Hiertoe wil D66 ruimte maken op de daken voor waterberging, als 
onderdeel van het klimaatbestendig maken van de stad.  
 
Het blijkt op dit moment lastig om leefdaken tot echte waterbuffers te maken. Verkokerd beleid 
blokkeert multifunctionele daken voor groen én terras. Een verbouwing aan het dak eindigt in 
het volgende: Óf men kiest voor een groen sedumdak, dit zijn vooral bedrijven die het dak niet 
gebruiken, maar er wel op uitkijken of iets ‘groens’ willen uitstralen. Óf men kiest voor een grijs 
verhard terras met een aluminium hekwerk, dit zijn vooral bewoners die niet per se een 
voorkeur hebben voor grijs, maar hun dak wel willen gebruiken om in de zomer van de zon te 
genieten. Dit leidt niet tot een fraai vormgegeven daklandschap en evenmin tot meer 
waterberging. Beide doelgroepen zouden ook makkelijker moeten kunnen kiezen voor een 
waterbufferende leeftuin. Een dak met alle baten van een groen dak terwijl het ook toegankelijk 
als gebruiksdak is. Hiertoe doet D66 een aantal aanbevelingen. 
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I    Maak het makkelijk voor bewoners 
 
• Financiële bijdrage voor waterbuffering op het dak op privaat terrein 

Dit college heeft de ambitie om de stad een groene impuls te geven. De aanleg van groen 
op de daken kan de gemeente significante financiële voordelen bieden. Doordat groene 
daken bijdragen aan regenwaterbuffering wordt het riool minder belast en zijn er vanuit de 
gemeente minder investeringen nodig in infrastructuur en openbare ruimte. Gezien de vele 
baten voor de stad als geheel, is het redelijk hier een deel van de groengelden voor te 
bestemmen. De centrale subsidieregeling uit eerdere jaren, blijkt bij navraag bij bouwers 
en architecten versoberd te kunnen worden. De bijdrage per m2 kan beperkt worden tot 
25-35 euro per m2 (nu 50 euro per m2) met een maximum van 50% van het totaal. Het is 
wel belangrijk om in het geval van een dakterras, een kader te scheppen voor echte 
groene leefdaken, en niet dakterrassen met ‘een paar plantenbakken’. Door bijvoorbeeld 
niet te subsidiëren per vierkante meter, maar per kubieke meter, creëer je een financiële 
stimulans voor meer waterbuffering en dus extra meerwaarde voor de stad Amsterdam.  

 
• Laat de vergunning voor dakterras en subsidie voor groen dak elkaar kruisen 

In principe zijn niet toegankelijke groene daken vergunningsvrij en je kunt hier in de stad 
subsidie voor aanvragen, voorheen via de centrale stad, inmiddels via een aantal 
stadsdelen. Daarentegen zijn toegankelijke daktuinen wél bouwvergunningsplichtig en kun 
je hier géén subsidie voor aanvragen. Bouwvergunningsplichtige bouwwerken worden 
getoetst aan het Bouwbesluit, Bouwverordening Amsterdam, bestemmingsplan en 
Welstand. Het maken van een toegang tot het dak door een gevelwijziging of het plaatsen 
van een dakopbouw en het aanbrengen van hekwerken zijn namelijk 
bouwvergunningplichting. Voor een bouwvergunning moet een plan worden ingediend bij 
de gemeente, evenals voor een subsidie voor een groen dak. De bouwvergunning en 
subsidieaanvraag ware tot nu toe verkokerd. Door ze te kruisen kunnen ze elkaar 
versterken om tot een groen waterbergend (leef)dak te komen. 

 
• Zorg dat meer daken in aanmerking komen voor een wa terbufferend groen dak.  

Voor veel panden in beschermd stadsgezicht geldt de regel dat�de bestaande bouw- en 
goothoogte tevens de bestemmings- planbouw- en goothoogte is. Dit houdt in dat 
toevoegingen aan daken binnen de bestaande hoogtes moeten worden opgelost. De 
zwaardere groene daken zijn om die reden nauwelijks haalbaar gezien de dikte van het 
groenpakket en de extra voorzieningen die nodig zijn om het dak te verstevigen. Om hier 
een dakterras te kunnen plaatsen, is een zogenaamde zwevende dakconstructie 
toegestaan. Dit is een vlonderterras zwevend tussen twee of meerdere buitenmuren, 
rustend op zware balken. Hier kun je echter geen hele tuin op bouwen, dat is te zwaar. Om 
dit op te lossen, kan de gemeente in gesprek treden met architecten om te bepalen hoe 
aanpassingen in historische gevels en oude daken wel verantwoord gedaan kunnen 
worden. Zodat er niet alleen aluminium hekjes op het historische daklandschap van 
Amsterdam staan, maar ook aantrekkelijk en waterbergend groen. 

 
II   Maak het makkelijk voor bouwers 
 
• Watercompensatie-eis kan ook door waterbergende dak en worden opgelost 

In de huidige bouwregelgeving bestaat er niets dat groene daken voorschrijft. In andere 
steden gebeurt dit wel, bijvoorbeeld in Basel en Stuttgart is het verplicht om bij nieuwbouw 
op een plat dak groen aan te brengen. Maar ook door de bestaande eisen voor bouw te 
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versoepelen kun je groene waterbergende daken een logische en kostenefficiënte keuze 
maken. In Amsterdam geldt bijvoorbeeld een eis tot watercompensatie. Dat betekent dat 
een waterafvoersysteem voldoende capaciteit moet hebben en daar moet de bouwer voor 
zorgen. Per project wordt berekend hoeveel dit moet zijn. Dit is een eis uit de keur van het 
Waterschap en gaat uit van het oppervlak aan de grond: als er een deel verhard oppervlak 
bij komt, moet er een deel waterretentie in het oppervlak bij komen. Het laat de daken dus 
buiten beschouwing. Waternet is in Amsterdam de waterbeheerder, verantwoordelijk voor 
de waterkwantiteit en het waterpeil en heeft dus een stem in de watercompensatie.  

 
• Watercompensatie is zinvoller op locatie, in plaats  van ‘ergens in het waterschap’ 

Tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie op 9 oktober 2014 hebben de gemeente 
Amsterdam en het Waterschap al twee intentieverklaringen ondertekend, met als centrale 
afspraak dat het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de ruimte uiterlijk in 2020 
integraal onderdeel zal zijn van het beleid en het handelen. Hiervoor zouden er 
aanpassingen gedaan kunnen worden in de waterkeur. De keur is een verordening met de 
regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen en 
watergangen. Als er (bouw)werkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van een 
water of een dijk, is een keurvergunning of keurontheffing van het waterschap nodig. Het 
waterschap onderzoekt hoe en wat de nadelige gevolgen zijn voor het water of voor de 
dijken. Zijn de gevolgen acceptabel, dan wordt een vergunning of ontheffing afgegeven. 
Water moet gecompenseerd worden, maar niet per se op locatie. Zo kon het gebeuren dat 
bij de bouw van de Hogeschool van Amsterdam aan de Wibautstraat watercompensatie 
plaats vond in Diemen. Een ontwikkelaar wil best zijn daken vergroenen om daarmee 
gedeeltelijk in de behoefte aan waterberging te voldoen. 

 
• Minder bureaucratie in de bestemming om een groen l eefdak te bouwen 

Een dak is onderdeel van het gebouw en een gebouw moet gebruikt worden conform de 
bestemming. Het gebruik van het dak voor een daktuin is op zichzelf niet strijdig met de 
bestemming 'Woning' of 'Kantoor', en ook niet met planvoorschriften voor het gebruik van 
gebouwen. Maar als een Amsterdammer het dak wil gaan gebruiken als daktuin, heeft hij 
een toegang tot het dak nodig en moet er een hek omheen geplaatst worden. Hiervoor 
moet een wijziging in het bestemmingsplan aangevraagd worden. Om toepassing van 
daktuinen in de toekomst te bevorderen, zou de gemeente speciaal voor groene, 
waterbufferende daken een vrijstelling in het beleid kunnen laten gelden.  

 
III Nudgen: maak waterbuffering op privaat terrein extr a aantrekkelijk 
 
• Groen mag gezien worden, want het maakt een stad aa ntrekkelijk 

In sommige stadsdelen, bijvoorbeeld in Stadsdeel Centrum geldt de regel dat een leefdak 
alleen op de achterste helft van het platte dak gerealiseerd mag worden. Dit lijkt een 
logische regel, aangezien de aluminium tralies en klapstoeltjes op het dakterras op die 
manier nooit zichtbaar zullen zijn vanaf de openbare ruimte. . Ook voor lichte groene 
sedum daken, geldt dat de aanleg op schuine daken, niet op pannendaken, leien daken of 
daken met een vergelijkbare afwerking mag komen, niet nadrukkelijk zichtbaar vanaf de 
openbare ruimte mag zijn. In de recent uitgebrachte Cities of Opportunity Index van PWC, 
waar Amsterdam op de vierde plek stond, stond het belang van groen hoog in het vaandel. 
Ook in McKinseys’ How To Make A City Great staat de waarde van groen in de stad 
benoemd als aantrekkingskracht voor talent, investeerders en vestigingsklimaat. Ook 
TEEB-stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) onderbouwt de economische 
waarde van groen in het zicht. 
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• Groen kan ook dienen als hekwerk, dat nu vereist is  in bouwvergunning voor een 
dakterras 
Op dit moment geldt de regel dat indien een Amsterdammer een dakterras wil plaatsen, hij 
er een hekwerk omheen moet zetten, in verband met privacy en veiligheid. Indien het in de 
regelgeving mogelijk wordt om de hekwerken richting de buren te vervangen door 
plantenbakken, zal er minder behoefte aan schuttingen zijn. Dat is immers ook zo bij tuinen 
op de grond. Hierdoor ontstaat een fraaiere afscheiding met extra waterberging en 
biodiversiteit op het dak, zonder dat de Amsterdammer dubbele kosten hoeft te maken 
(plantenbak+hekwerk). Hetzelfde kan gelden voor het hekwerk rondom het dakluik. 

 
• Extra’s voor ‘dakhuisjes’ in combinatie met groene daken 

Voor de toegang naar een leefdak wordt vaak gebruik gemaakt van dakhuisjes. Deze 
dakhuisjes hebben een maximale maat van 6 vierkante meter en een maximale hoogte van 
2,5 meter. De huidige regelgeving schrijft voor dat ze 60% transparant moeten zijn en wit 
geschild moeten worden. Het resultaat is niet per se mooi of passend in de architectuur 
van Amsterdam, goed geïllustreerd als men de stad binnen komt over de Utrechtse Brug 
bij het begin van de Rijnstraat. Als een dakhuisje gesitueerd wordt op het middelste deel 
van het dak en een maximale diepte krijgt van 3 meter zal deze net zo min zichtbaar zijn 
als de dakhuisjes die nu geplaatst worden. In plaats van een slecht geïsoleerde 
daktoegang, wordt er op die manier een hoogwaardige ruimte toegevoegd aan het pand. 
De ruimte voor en achter de opbouw kan worden vormgegeven als leefdak. Er zouden ook 
eisen kunnen worden gesteld aan de duurzaamheid van een dergelijke opbouw in de vorm 
van wateropslag, groene gevels, zonnepanelen en materiaalgebruik. Deze ruimte kan 
gebruikt worden als extra slaap- of werkkamer waardoor de vastgoedwaarde wordt 
verhoogd en groeiende gezinnen langer in de stad blijven. 

 
Besluit 
De indiener verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 
 
1. Stel een eenduidige financiële vergoeding in voor groene daken bij particulieren op niveau 

van de Centrale Stad. Laat niet alleen groen, maar ook de mate van waterretentie hier een 
bepalende factor in zijn. Bijvoorbeeld door niet per vierkante meter, maar per kubieke 
meter te subsidiëren.  

 
2. Zorg ervoor dat de aanvraagprocedures bij de gemeente van subsidie en vergunningen 

voor groene daken en dakterrassen elkaar kunnen versterken om groene daktuinen te 
stimuleren. 

 
3. Ontwikkel samen met bouwers en architecten een plan hoe aanpassingen in historische 

gevels en oude daken wel verantwoord gedaan kunnen worden, zodat zo veel mogelijk 
bewoners die een groen dak willen plaatsen, dit ook mogelijk gemaakt wordt in de lokale 
regelgeving. 

 
4. Zorg dat in de bouwregelgeving de bestaande watercompensatie-eis ook door 

waterbergende daken kan worden opgelost. Bijvoorbeeld door gebouwen met groene 
daken uit te sluiten van de eisen met betrekking tot watercompensatie, mits zij 70 
millimeter in vierentwintig uur kunnen opvangen. 

 
5. Sluit een convenant tussen de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel Gooi en 

Vecht met als doel te komen tot een waterneutrale bouwenvelop. Zo wordt 
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watercompensatie op locatie opgelost, in plaats van op een willekeurige plek in het 
waterschap. 

 
6. Stel indien mogelijk het gebruik van een dak, specifiek voor groene leefdaken, vrij van de 

aanvraagprocedure van een bestemmingswijziging. 
 
7. Maak gebruik van nudging om groene daken met waterbuffering extra aantrekkelijk te 

maken, bijvoorbeeld door te onderzoeken: 
• Of groene leefdaken wel uit het zicht onttrokken zouden moeten worden. Bijvoorbeeld 

door als voorwaarde te stellen dat, mits men geen aluminium traliehek plaatst, maar 
een rij groen plant, het terras wel tot de straatkant gebouwd mag worden. Een groene 
stad is immers een bewezen kracht van een stad. 

• Of het mogelijk is om het verplichte hekwerk in de bouwvergunning te vervangen door 
een rij planten, of de optie van een rij planten. 

• Of het mogelijk is om de geldende regels voor de bouw van dakhuisjes te vervangen 
met de mogelijkheid tot een opbouw ter breedte van het pand zelf, mits men een groen 
dak plaatst, inclusief opvang en vertraagde afvoer van overtollig regenwater. 
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• Deltares (2013): ‘Verwerking van extreme neerslag in stedelijk gebied’ 

• Gemeente Utrecht (2010): ‘Wat zijn groene daken en gevels?’ haalbaarheids-onderzoek van Groene 

daken en gevels in het stationsgebied door Gemeente Utrecht - Stadswerken Stedelijk beheer en 

Stadingenieurs 

• Forbes Magazine (2012): What Copenhagen Can Teach Cities About Adapting To Climate Change 

• McKinsey (2013) How to Make a City Great 

• PWC (2014) Cities of Opportunity Index 
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