
 
Tips bij het aanvragen 

• Wilt u eerst weten of en hoeveel subsidie u krijgt voordat u het groene dak gaat aanleggen?
Dien de aanvraag dan minimaal 8 weken voor de werkzaamheden in.

• Gaat u hoe dan ook een groen dak aanleggen en is een eventuele subsidie mooi meegenomen?
Dan mag u zelfs 2 dagen voor de start van de werkzaamheden de aanvraag indienen. U loopt
dan wel het risico dat uw aanvraag wordt afgewezen en dat u dus geen subsidie krijgt.

• Gaat u meer dan € 1.000,- subsidie krijgen, dan krijgt u 90% van het subsidiebedrag als
voorschot uitbetaald. Wilt u dit voorschot voor aanvang van de werkzaamheden op uw
rekening hebben staan? Dien dan de aanvraag minimaal 10 weken voor aanvang van de
werkzaamheden in.

• Wij kunnen nooit meer subsidie geven dan wat u aanvraagt. Stel dat u op het

aanvraagformulier bij “Welk subsidiebedrag vraagt u aan” het bedrag van € 250 invult en uit 
onze berekening aan de hand van de door u opgestuurde begroting of offerte blijkt, dat u
recht zou hebben op € 260 dan krijgt u maar € 250 verleend.

• Bij de aanvraag dient een schets van het dak/de daken meegestuurd te worden. U hoeft
hiervoor geen uitmuntende tekenaar te zijn. Een simpele schets waar het adres, eventuele
obstakels en alle maten op staan is voldoende. Een gedetailleerde bouwtekening of
plattegrond van het huis of een tekening van de straat is in ieder geval niet wat wij vragen.

Veel gestelde vragen over groene daken 

Mijn dak is kleiner dan 10 m2. Moet de aanvraag gedaan worden met de buurman? Moeten de daken 
naast elkaar liggen?
Antwoord: Nee hoor. Als u een goede vriend of een familielid of een collega aan de andere kant van 
Utrecht heeft wonen, dan kunt u gerust met die persoon een verzamelaanvraag doen. 
De enige 2 voorwaarden zijn, dat alle daken waarvoor subsidie wordt aangevraagd, in de gemeente 
Utrecht liggen en dat het totale groene oppervlakte minimaal 10 m2 is. 

Ik heb een aanvraag ingediend en ik heb van jullie ook al een brief gekregen, dat ik subsidie ga 
krijgen. Maar nu krijg ik een offerte die goedkoper is. Kan ik daar nog op ingaan? 
Antwoord: Ja, dat kan. Het uiteindelijke subsidiebedrag wat u op uw rekening gestort zal krijgen wordt 
bepaald aan de hand van de factuur/facturen die u opstuurt nadat het groene dak is aangelegd. Als op 
dat moment blijkt, dat het aanleggen goedkoper was, dan wordt het subsidiebedrag bijgesteld en 
krijgt u een lager bedrag uitbetaald dan wat er in de eerste brief stond. 

Is er nog subsidiegeld beschikbaar? Of is de subsidiepot bijna op? 
Antwoord: Op de subsidiestaat staat vermeld hoeveel geld er dit jaar beschikbaar is voor groene 
daken. Wanneer 75% van dat budget verbruikt is, zal op de website vermeld worden, dat het budget 
bijna op is. Zolang deze melding er nog niet staat is er nog genoeg budget beschikbaar. 

Mijn factuur b lijkt achteraf hoger dan de offerte. Kan ik toch nog meer subsidie krijgen? 
Antwoord: Nee. Wij kunnen nooit meer subsidie uitbetalen dan wat er in de verleningsbrief staat. Stel 
dat in de verleningsbrief staat dat u maximaal € 300 subsidie krijgt en vervolgens blijkt de factuur 
toch wat hoger uit te vallen dan de offerte door bijvoorbeeld de aanschaf van mest of extra grind, dan 
krijgt u toch maar die € 300 uitgekeerd. 



 

 

Mogen er achteraf meer adressen meedoen dan ik heb aangegeven bij mijn aanvraag?
Antwoord: Nee. Wij betalen alleen subsidie uit voor de aangelegde daken op de adressen die vermeld 
staan in de verleningsbrief. Dus als u met een aantal buurtgenoten een aanvraag heeft ingediend en
bij het aanleggen van de groene daken blijkt dat een aantal andere buurtgenoten alsnog mee willen
doen, dan wordt er geen subsidie gegeven voor die extra buurtgenoten (want hun adressen staan niet 
in de verleningsbrief). Ook niet als u zelfs met die extra buurtgenoten nog onder het subsidiebedrag 
blijft wat vermeld stond in de verleningsbrief. 
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