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Motie 4

Bevorderen duurzame groene daken
Motie van de fractie van CDA Wijchen
Eerste indiener motie: Karin Hoogteijling
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2019.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende, dat:

De gemeente Wijchen een zorgplicht heeft voor afvalwater,
hemelwater en grondwater;

De gemeente Wijchen in toenemende mate ‘versteent’ door bijvoorbeeld nieuwbouw. Hierdoor ook hittestress en wateroverlast toeneemt;

De gemeente Wijchen duurzaamheid van belang vindt en ambities heeft op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie.

Sinds enkele decennia het aantal en de intensiteit van hevige
regenbuien is gestegen;
Overwegende, dat:

Groene daken bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast
door het vermogen om regenwater te bufferen en vertraagd te
laten afvoeren zodat het rioolsysteem minder wordt belast;

Dit in de zomer een vermindering van 70-90% regenwater betekent;

Dit in de winter een vermindering van ongeveer 50% regenwater betekent;

Groene daken hittestress voorkomen door het dempen van verhitting van gebouwen en hun omgeving;

Groene daken bijdragen aan de isolatie van daken en daarmee
aan een vermindering van het gebruik van energie;

Dat zonnepanelen een verhoogd rendement hebben van 6 tot
24 procent wanneer deze worden gecombineerd met groene
daken;

Groene daken de luchtkwaliteit verbeteren doordat ze fijnstof,
NOx en CO2 binden;

Groene daken zorgen voor een aantrekkelijke omgeving en
verhoging van biodiversiteit;
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Dat Waterschap Rivierenland een subsidieregeling heeft voor
35% van de aanschafwaarde;

Verzoekt het college:

Om de voordelen van groene daken en de subsidieregeling van
Waterschap Rivierenland actief onder de aandacht te brengen
van onze inwoners via de campagne “ons groene gezicht”

Te onderzoeken of een korting op de gemeentelijke rioolbelasting mogelijk is voor inwoners met een groen dak.

De resultaten met een actieplan in het eerste kwartaal van
2020 aan de raad te presenteren
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van CDA Wijchen,
Karin Hoogteijling

