
 

  

 

 

Amendement – groene dak scholen  

 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, bijeen op 25 april 2013, 
 
Gelezen het voorstel 2013/17 voor “het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van twee scholen 
in het Zonnehofgebied” 
 

Constateert dat: 

• De raad op 31 maart 2011 een extra budget van 15%, indien nodig op te waarderen naar 20%, in het 
vooruitzicht heeft gesteld voor het aspect Frisse Scholen, 

• De scholen in een notitie aan de raad d.d. 8 april j.l. hebben aangeven, door met name het extra 
energieverbruik voor de installaties m.b.t. de luchtkwaliteit, te maken zullen krijgen met een 
exploitatietekort, 

• De scholen hiervoor een duurzame en creatieve oplossing hebben gevonden door i.p.v. te willen 
investeren in een groen dak, het bedrag daarvoor grotendeels te willen investeren in zonnepanelen, 

• In het Stedenbouwkundig Plan en Beeldkwaliteitsplan de wens is dat de scholen een groen c.q. 
vegetatiedak krijgen omwille invulling te geven aan de visie om “daken als vijfde gevel te zien” en de 
doelstelling om het Zonnehofgebied zo groen mogelijk te houden, 

• De voordelen van een vegetatiedak zijn (ook volgens het Definitief Ontwerp van de scholen): langere 
levensduur dakbedekking, extra warmte en geluidsisolatie, opname van 50% van het regenwater, 
groencompensatie, 

• Volgens marktpartijen1 een vegetatiedak en zonnepalen goed samen gaan, o.a. doordat de vegetatie 
zorgt voor verkoeling en daardoor extra rendement van de zonnepanelen.    

 
Tevens overwegende dat: 

• De raad veel waarde hecht aan het Stedenbouwkundig Plan en Beeldkwaliteitsplan en daarom de 
scholen wenst te houden aan de daaruit voortvloeiende opdracht om een zo groen mogelijk gebouw te 
realiseren, 

• De gemeente ook de verantwoordelijkheid heeft om zorg te dragen voor de leefomgeving, 

• Door in te stemmen met voorliggend raadsbesluit het extra budget voor Frisse Scholen deels zal 
worden geïnvesteerd in zonnepanelen, 

• Zonnepanelen en een groen dak ook goed samen kunnen gaan of dat het groene dak op de ruimte die 
overblijft deels kan worden gerealiseerd, 

• Een vegetatiedak het rendement van de zonnepanelen tot wel 6% kan verhogen en samen met de 
andere hierboven genoemde voordelen prima afweegt tegen de extra exploitatiekosten van het groene 
dak,  

• Onderwijs heel belangrijk is en milieu educatie ook een kwestie is van zelf het goede voorbeeld geven. 
 
Besluit aan het besluit toe te voegen: 
d. voor het realiseren van een vegetatiedak maximaal € 82.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen en ook 

dit bedrag op voorzieningen frisse school financieel af te dekken, vanuit de toegestane overschrijving 
van 5% indien nodig, voor zoverre het niet gedekt kan worden uit een meevallende aanbesteding, 

e. aan de scholen een jaarlijkse subsidie toe te kennen voor het onderhoud van het vegetatiedak voor de 
periode van 10 jaar. De hoogte van de subsidie bedraagt de meerkosten voor onderhoud t.o.v. een 
traditioneel dak met grind. De subsidie wordt vastgesteld op 9,63 EUR per m2 vegetatiedak per jaar 
incl. BTW en jaarlijks geïndexeerd met 2 procent. De scholen en gemeente zullen in goed overleg 
beoordelen of dit een reële prijs is ten aanzien van de voordelen van een groen dak voor warmte-
isolatie en levenduur van het dak. 

f. aan het extra budget van 15% de voorwaarde te verbinden dat de scholen ook dit vegetatiedak 
realiseren, eventueel in combinatie met of naast de door hun geplande zonnepanelen. 

 
Namens de fractie van de PvdA,  (en eventuele andere partijen) 

Dirk-Jan Hoekstra

                                                           
1
 Bijvoorbeeld: http://www.dakdokters.nl/content/solar-sedum 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Op de volgende website kunt u op een foto zien dat een groen dak en zonnepanelen 

 goed samen kunnen: 

 

 

 

http://dakdokters.nl/portfolio-item/prinsengracht/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnepanelen hebben het hoogste rendement bij een omgevingstemperatuur van 25 graden. Op een zwart 

bitumendak kan de temperatuur oplopen tot 80 graden, waardoor zonnepanelen aan kracht verliezen. Op 

een groen dak komt de temperatuur niet boven de 30 graden, waardoor de zonnepanelen optimaal hun 

werk kunnen doen. Recent onderzoek in Duitsland heeft aangetoond dat het rendement van de 

zonnepanelen met 6% kan stijgen wanneer er sprake is van een groen dak. Daarnaast zullen zich op de 

schaduwrijke plekken achter de panelen andere plantensoorten vestigen, waardoor er een grotere 

diversiteit ontstaat. 

Bron: Solar Sedum via www.solarsedum.nl 


