Aanvraag subsidie groene daken
Groene daken brengen natuur in de stad
Groene daken fungeren als buffer bij hevige regenval en ze trekken planten, beestjes en vogels aan.
Verder werken ze energiebesparend door de warmte in de winter vast te houden en door de verkoeling te geven in de zomer.
Ook hebben groene daken een positief effect op de gezondheid van mensen: groene daken zorgen namelijk voor minder
fijnstof. Daarom heeft de gemeente Groningen een subsidiemogelijkheid voor het aanbrengen van ‘groene daken’.

De subsidieaanvraag omvat:

		

Dit ingevulde en ondertekende formulier

		

Aantal bijlagen:

1. Gegevens aanvrager
Naam													
Adres													
Postcode en woonplaats								
Telefoonnummer										
E-mailadres											

2. Gegevens van het gebouw
Adres van het perceel waarop het gebouw staat 		
Kadastraal bekend onder (gemeente/sectie/perceelnr.)
Postcode en woonplaats								
Naam eigenaar										
Telefoonnummer
E-mailadres								
Aantal m2 groen dak		
Wat zijn de totale kosten bij dit gebouw					

€

Startdatum aanleg groen dak 						

3. Overige subsidies
Hebt u voor de aanleg ook andere subsidies aangevraagd					

Ja				

Nee

N B: Indien u namens meer huiseigenaren of namens een vereniging van eigenaren aanvraagt en/of voor meer gebouwen aanvraagt,
dan verzoeken wij u om per gebouw de vragen op blz. 2 in te vullen en mee te sturen. Ondertekend door de betreffende eigenaar.

4. Bijlagen


Begroting/offerte



Kaart of getekende plattegrond van het gebouw en naaste omgeving



Overzicht van bij anderen aangevraagde of verkregen subsidie(s)			



Indien er meerdere (mede)eigenaren zijn van één

		

gebouw, een lijst met hun namen, adressen en

		

handtekening (zowel rechtspersonen als natuurlijke

		personen)																			

		

Bijgevoegd		

N.v.t.

Bijgevoegd		

N.v.t.

Bijgevoegd		

N.v.t.

Indien voor meer gebouwen wordt aangevraagd, per
gebouw blz. 2 geheel invullen en mee te sturen.

		Ondertekend door de betreffende eigenaar.									

5. Ondertekening

												
Datum																				

Handtekening aanvrager

Formulier versturen
U kunt het ondertekende formulier met bijlagen scannen en mailen naar: ruimtelijkbeleidontwerp@groningen.nl

U kunt het ook sturen naar:
		

Secretariaat Ruimtelijk Beleid & Ontwerp

		Postbus 7081
		

9701 JB Groningen

				
Aanvragen die niet volledig zijn, kunnen niet in behandeling worden genomen.

