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Rapportage Evaluatie .5 groene subsidieregelingen (met bijlage) 

Onderwerp 
	

Evaluatie 5 groene subsidieregelingen en vaststellen 4 groene subsidieregelingen 

Geachte raadsleden, 

Op 5 februari 2019 heeft het college besloten vijf groene subsidies vast te stellen. Op één regeling 

na zijn dit de voortzettingen van al langer bestaande regelingen. Het betreft de volgende 

subsidies, die alle landen in programmaonderdeel 11: 

- 	de subsidieregeling Groene daken en gevels Amsterdam 2019; 
- de subsidieregeling Vergroen je Buurt 2019; 
- de subsidieregeling Stadslandbouw en Voedselinitiatieven 2019; 
- de subsidieregeling Aanplant nieuwe bomen 2019; 
- de subsidieregeling Particuliere beschermwaardige houtopstanden Amsterdam 2019. 

Het college besloot destijds de looptijd van de regelingen te beperken tot 31 december 2019, en 

deze medio 2019 te evalueren. ik bied u de rapportage over deze evaluatie aan als bijlage bij deze 

brief. Hieronder geef ik u per subsidieregeling een overzicht van de belangrijkste punten uit de 

evaluatie. Daarbij vermeld ik hoe het college op basis van de evaluatie heeft besloten met 

betrekking tot het vervolg van de regeling, met waar van toepassing een nadere toelichting. ik zal 

afsluiten met een tweetal punten die met bovenstaande direct verband houden. 

Subsidieregeling Groene daken en gevels Amsterdam 2019 

De subsidieregeling Groene daken en gevels Amsterdam 2019 (ingangsdatum 1 maart 2019) is 

vastgesteld ter vervanging van de subsidieregeling Groene daken en gevels Amsterdam 2017. 

Doel van de regeling is het stimuleren van het aanleggen van groene daken en groene gevels op 

bestaande gebouwen teneinde een bijdrage te leveren aan het verhogen van de biodiversiteit, de 

vergroening, de leefkwaliteit, de regenbestendigheid, de geluidsdruk, het verminderen van CO2-

emissies door energiebesparing en het tegengaan van de opwarming van de stad. 
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In de evaluatie wordt geconstateerd dat anno 2019 nog slechts een klein deel van de totale 

oppervlakte aan daken in de stad is vergroend, en dat van de subsidieregeling een sterke stimulans 

voor verder vergroenen van daken uitgaat. Het college heeft daarom besloten de regeling per i 

januari 2020 een vervolg te geven in een nieuwe regeling die in hoofdzaak een voortzetting van de 

bestaande regeling vormt. 

Subsidieregeling Vergroen je Buurt 2019 

Tot 28 februari 2019 was van kracht de Subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-

Voedselinitiatieven, deze is per 3_ maart 2019 gesplitst in de subsidieregeling Vergroen je Buurt 

2019 en de subsidieregeling Stadslandbouw en Voedselinitiatieven 2019. Doel van deze regeling is 

het realiseren van meer en beter levend groen (flora) in de buurt, zoals aangegeven in de Agenda 

Groen en de gebiedsagenda's. De regeling wordt uitgevoerd door de stadsdelen, met een budget 

per stadsdeel van €50.000 (periode i maart 2019 t/m! 31 december 2019). 

De evaluatie is grotendeels gebaseerd op input van de stadsdelen en levert het beeld op dat de 

regeling Vergroen je buurt onvoldoende functioneert. Het doel van de regeling staat niet ter 

discussie, maar er zijn onmiskenbare aanwijzingen dat doeltreffendheid en doelmatigheid van de 

regeling onvoldoende zijn gewaarborgd. Er is bovendien een sterke overlap met Groen in de Buurt. 

Het college heeft daarom, in lijn met de aanbeveling in de evaluatie, besloten de subsidieregeling 

Vergroen je buurt per 31 december 2oig te laten vervallen en de middelen te bestemmen voor de 

subsidieregeling stadslandbouw en voedselinitiatieven, en de regeling Groen in de Buurt. 

Subsidieregeling Stadslandbouw en Voedselinitiatieven 2019 

Zoals hierboven al aangegeven is ook deze regeling (ingangsdatum 3_ maart 2019) een voortzetting 

van de Subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven, die per 1 maart 

2019 is gesplitst. Het doel van de regeling is verduurzamen van de voedselketen (stadslandbouw 

en voedsel), conform de paragraaf 'Stadslandbouw en voedsel' uit de Agenda Groen. 
In de evaluatie wordt het belang van de regeling onderschreven, wel zijn er vragen m.b.t. de 
effectiviteit van de regeling in de huidige vorm die nader onderzoek vergen. Geadviseerd wordt 
daarom de subsidieregeling Stadslandbouw en Voedselinitiatieven in 2020 vooralsnog 
ongewijzigd voort te zetten en tevens opdracht te verlenen voor nader advies in 2020 over het 
vervolg in 2021 en verder. 

Het college continueert de regeling, en besluit tevens het subsidieplafond voor de nieuwe regeling 
hoger vast te stellen dan bij de lopende regeling, omdat het subsidieplafond al in de eerste helft 
van 2019 werd bereikt. Hiervoor zet het college een deel van de middelen in die vrijvallen door het 
verdwijnen van de regeling Vergroen je Buurt (zie ook verderop). Bovendien zal de nieuwe regeling 
op korte termijn ingaan, i.e. op dag na bekendmaking. In de regeling zal een overgangsbepaling 
worden opgenomen waarmee aanvragen onder de lopende regeling die wegens het bereiken van 
het subsidieplafond niet behandeld kunnen worden alsnog onder de nieuwe regeling kunnen 
worden opgepakt. 

Subsidieregeling Aanplant nieuwe bomen 2019 

Het doel van deze regeling is aanplant van nieuwe bomen te stimuleren teneinde het 
bomenbestand op peil te houden. De aanwezigheid van bomen heeft een positieve invloed op de 
gezondheid van mensen en heeft een gunstige invloed op de reductie van regenwaterafstroming, 
het verlagen van de hoeveelheid fijnstof en schadelijke gassen, het stedelijke warmte-eiland- 
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effect en de biodiversiteit in de stad. Voor de regeling wordt geput uit het gemeentelijk 
herplantfonds, waarin eigenaren in geval van kap waarbij herplant niet mogelijk is de monetaire 
boomwaarde van de gekapte boom moeten storten. 

In de evaluatie wordt geconstateerd dat de regeling Aanplant nieuwe bomen een substantiële 
bijdrage heeft geleverd aan de realisering van de gestelde doelen. Geadviseerd wordt daarom de 
regeling in 2020 ongewijzigd voort te zetten. Het college volgt dit advies. De nieuwe regeling zal 
met het oog op het bereiken van het subsidieplafond bij de bestaande regeling op korte termijn 
ingaan, i.e. op dag na bekendmaking. In de regeling zal een overgangsbepaling worden 
opgenomen waarmee aanvragen onder de lopende regeling die wegens het bereiken van het 
subsidieplafond niet behandeld kunnen worden alsnog onder de nieuwe regeling kunnen worden 
opgepakt. 

Subsidieregeling Particuliere beschermwaardige houtopstanden Amsterdam 2019 

Met de nieuwe subsidieregeling Particuliere beschermwaardige houtopstanden Amsterdam is 
uitvoering gegeven aan motie 1139 van de raadsleden Groen, Shahsavari- Jansen en Bosman 
inzake de Bomenverordening (monumentale bomen). Met deze regeling komen 
bewoners/eigenaren met een beschermwaardige houtopstand in aanmerking voor een bijdrage in 
onderzoek en advies en het treffen van noodzakelijke maatregelen voor duurzame instandhouding 
van de particuliere beschermwaardige houtopstand. Achtergrond is dat Amsterdam relatief 
weinig oude, bijzondere beschermwaardige houtopstanden heeft. Daarom verdienen deze extra 
bescherming. 

In de evaluatie wordt geconstateerd dat het zo kort na het ingaan van de regeling niet mogelijk is 
uitspraken te doen over hoe deze in de praktijk uitpakt. Van relevante beleids- of andere 
ontwikkelingen sinds het ingaan van de regeling is geen sprake. Het college heeft dan ook 
besloten de regeling in 2020 ongewijzigd voort te zetten. 

Nieuwe inzet vrijvallende middelen Vergroen je buurt 
Door het verdwijnen van de regeling Vergroen je Buurt valt voor de komende drie jaar €350.000 

per jaar vrij. Zoals hierboven al vermeld heeft het college besloten om een deel van deze middelen 

(Groengelden) in te zetten om het subsidieplafond bij de subsidieregeling Stadslandbouw en 

Voedselinitiatieven te verhogen. Het gaat hierbij om €3.05.000 op jaarbasis, voor drie jaar. 

Verder heeft het college besloten om in te gaan op de suggestie vanuit de stadsdelen om een deel 

van de vrijval toe te voegen aan de middelen voor Groen in de Buurt. Bij het besluit de regeling 

Vergroen je Buurt te laten vervallen ,is de kritiek van de stadsdelen op de regeling doorslaggevend 

geweest. Tegelijk werd aangegeven dat er behoefte is aan een eenvoudige procedure om 

beperkte financiële bijdragen beschikbaarte stellen voor groene initiatieven. Het gaat dan naast 

projecten van zeer beperkte omvang met name om min of meer periodieke bijdragen aan 

bestaande zelfbeheerprojecten, voor zaken als onderhoudskosten, aanschaf van zaai- en 

plantgoed of klein gereedschap. Met het beschikbaar stellen van €35.000 extra per stadsdeel per 

jaarvoor de komende drie jaar worden voor hen de financiële gevolgen van het vervallen van de 

regeling Vergroen je Buurt grotendeels gecompenseerd. Door deze middelen gericht in te zetten 

kunnen de stadsdelen de duurzaamheid (in de tijd) van groene bewonersinitiatieven op effectieve 

wijze bevorderen. 
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Eén overkoepelend regeling voor groene subsidies 
Tenslotte laat ik u weten dat ik opdracht heb gegeven in 2020 te onderzoeken of het mogelijk is 

om tot één overkoepelende regeling te komen waarin verschillende groene subsidieregelingen 

worden gecombineerd. Achterliggende gedachte is dat hiermee voor individuele 

Amsterdammers meer en duidelijker inzicht ontstaat in de mogelijkheden die zij hebben voor het 

leveren van een bijdrage aan de groene doelstellingen van de stad, en in de ondersteuning die de 

gemeente hen daarbij kan bieden. Bovendien verwacht ik dat dit het eenvoudiger maakt in de 

toekomst te werken met dynamische subsidieplafonds bij groene subsidies, waardoor zoveel 

mogelijk kan worden voorkomen dat aanvragers teleurgesteld moeten worden omdat een 

subsidieplafond is bereikt, en anderzijds beter gestuurd kan worden op een effectieve besteding 

van de middelen. ik verwacht u hier in de eerste helft van 2020 nader over te kunnen informeren. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

Laurens  iv  

Wethouder Openbare ruimte en Groen 
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