Waterservicepunt Nijmegen

Groendak, subsidie aanvragen

1. Aanvrager (woningeigenaar/VvE/bedrijf/woningcorporatie)
voorletters en achternaam
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
postbusnummer
postbus postcode en plaats
wijk
(mobiel) telefoonnummer
e-mailadres
BSN
KvK nummer (bedrijf)
BTW nummer (bedrijf)
IBAN vervangt het
bankrekeningnummer.
Zie: www.overopiban.nl

IBAN
ten name van
naam contactpersoon
Heeft u eerder subsidie aangevraagd voor de aanleg van een groendak of voor het
afkoppelen van regenwater?
ja
nee

2. Groendakgegevens
Adresgegevens groendak indien afwijkend van de hierboven ingevulde gegevens:
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
wijk

groendak/14102013

Bent u de eigenaar van dit pand?

Als u niet de eigenaar van
het pand bent, dan moet
de eigenaar door medeondertekening toestemming
geven voor deze aanvraag.

ja
nee, adresgegevens eigenaar:
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
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Heeft u een gedeelde regenwaterafvoer met uw buren?
U moet in overleg met de
buren zorgen dat de afvoer
goed blijft functioneren
door de aanleg van het
groendak.

ja, de buren zijn akkoord en hebben dit formulier
medeondertekend.
nee
Op welke oppervlakken wilt u een groendak aanleggen? Geef per oppervlak de
omschrijving, de categorie en het aantal m2 dat aangelegd wordt aan.
- U krijgt géén subsidie voor een groendak op een metalen dak.
- Bij een hellend dak heeft u vaak toestemming nodig van de Commissie Beeldkwaliteit.
Omschrijving van het
oppervlak:
a) dak van woonhuis
b) dak van garage
c) dak van schuur
d) dak van bedrijf
e) dak van woningcorporatie
f) overig (graag omschrijven)

Categorie
1)
2)
3)
4)

Aantal m2

hellend dak
plat houten dak
plat betonnen dak
overig (graag omschrijven)

1.

m2

2.

m2

3.

m2

4.

m2

Op welke wijze gaat u het groendak/ de groendaken aanleggen? Geef per
oppervlak de omschrijving, de categorie en het aantal m2 dat aangelegd wordt aan.
Zorg dat de draagkracht
van uw dak of aanbouw
voldoende is. Vraag
zonodig advies aan bij een
bouwkundig adviesbureau.
Indien een groendak niet
zomaar kan worden
aangelegd heeft u een
bouwvergunning nodig.

Omschrijving van het
oppervlak:
a) sedum- of mosdak
b) sedum-kruidendak
c) kruidendak
d) grasdak
e) bloemenweide
(gras-kruidendak)

Categorie

Aantal m2

1) hovenier/dakdekker legt aan
2) zelf met kant-en-klaar
systeem
3) zelf met losse lagen
4) overig (graag omschrijven)

1.

m2

2.

m2

3.

m2

4.

m2
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Hoe gaat u, na aanleg van het groendak, het regenwater afvoeren dat niet door
het dak wordt vastgehouden? (meerdere antwoorden mogelijk)
naar het riool
Benodigd tuinoppervlak
voor regenwaterinfiltratie
is 30% van het groendakoppervlak.

met oppervlakte-infiltratie
onverharde oppervlakte van de tuin voor oppervlakte-infiltratie
in 1 of meer regenton(nen) van samen

m3 inhoud

afgekoppeld oppervlak

m2

in een ondergronds bergingsreservoir van

m3 inhoud

afgekoppeld oppervlak

m2

voor hergebruik op een andere manier, namelijk:
opvangcapaciteit

m3 inhoud

afgekoppeld oppervlak

m2

3. Planning
U moet 6 maanden na subsidieverlening met de werkzaamheden beginnen.
Wanneer is de start van de werkzaamheden gepland?
Wanneer zijn de werkzaamheden waarschijnlijk klaar?
4. Eventuele toelichting

m2

5. Met deze aanvraag moet u bewijsstukken meesturen. Kruis aan welke u meestuurt.
kopie van een recent bankafschrift (bedragen mogen onleesbaar gemaakt worden)
plattegrond of tekening (schaal 1:100) waarop duidelijk is aangegeven
- welke oppervlakken worden voorzien van een groendak;
- hoe de opbouw van het groendak is;
- hoe de regenwaterafvoer van het groendak geregeld is;
En indien de regenwaterafvoer gewijzigd wordt:
- waar de infiltratievoorzieningen voor regenwater komen te liggen
- welke afmetingen deze infitratievoorzieningen hebben
eventueel een draagkrachtadviesrapport
verleende bouwvergunning indien het draagkrachtadvies aangeeft dat het bestaande dak niet
verzwaard kan worden en de constructie aangepast moet worden.
als het dak gemeenschappelijk onderdeel is van de VvE: een rechtsgeldig VvE-besluit, waaruit blijkt
dat de VvE instemt met de subsidieaanvraag.

6. Verklaring en ondertekening
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord en
dat u niets heeft verzwegen.

datum

handtekening aanvrager

Indien de aanvrager niet de eigenaar is van het pand waarop het groendak wordt aangelegd:
naam eigenaar:
handtekening eigenaar
Indien de regenwaterafvoer gedeeld wordt met de buren:
naam buren:
handtekening eigenaar
Inleveren van het formulier
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken in tweevoud op naar:
Project- en Interimmanagement
Waterservicepunt Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Het ontwerp wordt getoetst door het Waterservicepunt. Na de goedkeuring ontvangt u van de gemeente een brief
met de vaststelling van het subsidiebedrag en het voorschot (max. 50% van het totale subsidiebedrag).
Ook ontvangt u een formulier dat u moet insturen na de voltooiing van de werkzaamheden.

