Aanvraag
Subsidie groene daken Den Haag 2020
Attentie:
Deze subsidieregeling heeft een tijdelijk karakter. Aanvragen kunnen worden ingediend tot
31 augustus 2022. Als het beschikbare subsidiebudget eerder op is, worden aanvragen niet meer
gehonoreerd. Dit wordt tijdig bekend gemaakt via de website www.denhaag.nl.
De aanvrager verzoekt burgemeester en wethouders subsidie te verlenen voor het aanleggen van
een groen dak in de gemeente Den Haag.
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Gegevens aanvrager
Naam en voorletters
Straat		
Postcode

Huisnummer		
		

Plaats		

Burgerservicenummer (BSN)

of

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (KvK)(indien VvE)
Evt. contactpersoon
Telefoon overdag		
E-mailadres		

2

Gegevens over het groene dak

A

Straat en huisnummer(s) van de woning(en) of bedrijfsruimte (s) waarvoor de aanvraag geldt

B

Tijdsplanning (dag-maand-jaar)
Startdatum van de bouwwerkzaamheden		
Gereedkomingsdatum groen dak			

3

Subsidiegegevens
Hoe groot is het oppervlak van het te beplanten dak
Ligt het dak horizontaal of is er sprake van een helling

m²
Horizontaal

200414_DSO_Form_Aanvraag_Subsidie_Groene_Daken_v2t

Als er sprake is van een helling, wat is het hellingspercentage

Helling
%
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In te dienen bijlagen
• Een foto van de huidige toestand van het dak;
• Een offerte van de leverancier c.q. het bedrijf dat het groene dak gaat aanleggen,
Uit de offerte moet blijken:
• dat het dakoppervlak dat u beplant minimaal 10 vierkante meter is.
• dat het groene dak minimaal een waterbergende capaciteit van 18 liter per vierkante meter
groen dak heeft.
• dat de helling van het dak maximaal 35 graden is.
• dat het groene dak tenminste 1 wortelwerende laag heeft.
• Een kopie van het laatste bankafschrift waaruit blijkt dat de rekening op naam van de aanvrager
staat.
Indien u een rechtspersoon bent en voor de eerste keer subsidie aanvraagt van meer van € 10.000,dan dient u de volgende documenten te overhandigen:
• oprichtingsakte;
• statuten;
• balans, indien de subsidie wordt aangevraagd in het jaar waarin de VvE of ANBI organisatie is
opgericht.

5

Verklaring aanvrager en ondertekening
De aanvrager verklaart dat:
• hem/haar bekend is dat van toepassing zijn:
a. de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 (ASV)
b. de Subsidieregeling groene daken Den Haag 2019
• hij/zij bij het stadsdeelkantoor heeft onderzocht of voor de aanleg van het groene dak een
bouwvergunning vereist is;
• niet reeds een begin is gemaakt met de werkzaamheden;
• hij/zij ermee bekend is dat de verstrekte persoonsgegevens door de gemeente uitsluitend zullen
worden aangewend ten behoeve van de behandeling van deze verantwoording;
• dit aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld.

Datum

Plaats

Handtekening aanvrager													
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