
Bijlage 4a: Kwantitatieve groenscore 
 
Scoresysteem kwantitatieve groenscore 

Dit scoresysteem heeft als doel een groenscore te bepalen welke getoetst kan worden aan de groennorm zoals opgenomen in de Groenkaart van de Verordening (bijlage 3).

De witte velden zijn om in te vullen. Indien er geen oppervlakte van is, dan 0 invullen.

1 Hoe groot is het plangebied / projectgebied / perceel? m2

2 Wat is de oppervlakte bebouwing (woning, bedrijf, garage, schuur, tuinhuis etc.) m2  

3 Wat is de oppervlakte groen en water (gras, plantenbakken, perkjes, vijver, wadi, tuin etc.) m2

4 Wat is de oppervlakte verharding (in-/oprit, wegen, terras, looppaden etc) m2

5 Wat is de oppervlakte half verharding (grasbetonstenen) m
2

0 m2, 50% telt mee om score te berekenen

0 m2, moet gelijk zijn aan grootte plangebied/perceel

de groenscore

Aanvullend

6 Is er sprake van een groen dak, dan oppervlakte groen dak invullen m2 m2 (groen dak telt 75% mee in groenscore)

7 Is er sprake van een groene gevel, dan oppervlakte groene gevel invullen m2 m2 (groene gevel telt 4x mee in groenscore)

8 Is er sprake van kroonprojectie bomen, dan totale oppervlakte vd kronen invullen m2 m2 (kroonprojectie bomen telt 4x mee in groenscore)

de groenscore inclusief groen dak, groene gevel en kroonprojectie bomen

De te hanteren groennorm is vastgelegd op de Groenkaart van de Verordening (bijlage 3) Groennorm (invullen van groennorm van Groenkaart)

 
 
 



Toelichting scoresysteem kwantitatieve groenscore 

Met de kwantitatieve groenscore kan worden getoetst of voldaan wordt aan de groennorm, zoals opgenomen op de Groenkaart in bijlage 3 van de 

Verordening. Met het scoresysteem kan worden aangetoond of en op welke wijze bij het realiseren van meer dan 500 m2 nieuwe verharding wordt voldaan 

aan de groennorm. Het uitgangspunt is dat indien niet wordt voldaan aan de groennorm het plan, het project, de ontwikkeling, het initiatief of de activiteit wordt 

aangepast totdat er wel kan worden voldaan.  

Het scoresysteem betreft een detailberekening en kan worden gebruikt bij een inrichtingsschets, een stedenbouwkundig plan, een landschappelijk 

inpassingsplan, een bouwtekening of een concrete situatietekening. In het scoresysteem moeten de te hanteren oppervlakten ingevuld worden, te verdelen 

over bebouwing, verharding, halfverharding en aandeel groen en water. Onder het oppervlak groen en water wordt alles verstaan wat niet verhard (versteend) 

is. Ook spelen aanvullende elementen een rol in het scoresysteem. Dit betreft het aanleggen van een groen dak of een groene gevel en de kroonprojectie van 

bomen. Hieronder is per invullingselement een toelichting opgenomen. 

 

Plangebied / projectgebied / perceel 

Het plangebied of projectgebied betreft het volledige gebied waarop de wijziging, ontwikkeling, activiteit of overige handeling ziet (oppervlak in m2). Dit kan het 

gebied zijn waarop de ontwikkeling of het plan van toepassing is dan wel het gebied waarop de aangevraagde activiteiten plaatsvinden (perceel). Of 

bijvoorbeeld de omvang van het perceel van het gehele bedrijf waarop de nieuwe verharding van meer 500 m2 wordt toegepast. Het is niet de bedoeling dat er 

gronden, waar bijvoorbeeld al groen aanwezig is, die geen samenhang hebben met het initiatief / de ontwikkeling worden betrokken, indien er hier geen 

veranderingen en/of wijzigingen plaatsvinden en daarmee dus ook niet tot het initiatief / de ontwikkeling behoren. 

 

Oppervlakte bebouwing 

De oppervlakte bebouwing omvat alle gebouwen die geprojecteerd en/of aanwezig zijn binnen het plangebied of projectgebied. Bebouwing betreft onder 

andere woningen, bedrijven en andere gebouwen zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, bejaardencentra, ontmoetingsruimten. Ook tuinhuisjes, 

schuurtjes, garages, stallen en /of overige verblijven vallen daaronder. De oppervlakte van bebouwing wordt in m2 ingevuld. Ook een te realiseren groen dak 

telt mee in de oppervlakte bebouwing. En wordt vervolgens ook apart ingevuld onder ‘aanvullend’ in het scoresysteem. Dit om het positieve van realisering 

van een groen dak tot uiting te laten komen in de maatregelvarianten, zie in dit kader ook de uitleg onder het kopje over de aanvullende toetsingselementen. 

 

Oppervlakte groen en water 

De oppervlakte groen en water wordt bepaald door al het groen en water dat binnen het plangebied of projectgebied wordt gerealiseerd en dit in m2 uit te 

drukken. Hierbij wordt de oppervlakte op maaiveldniveau bepaald en niet bijvoorbeeld de boomkruin die ook over verharding kan vallen. Voor groen en water 

kan gedacht worden aan tuinen, gras, plantenbakken, perkjes, wadi’s, plantsoenen en dergelijke. 

 

Oppervlakte verharding 

Binnen het plangebied of projectgebied moet naast de (verharde) bebouwing, de oppervlakte aan overige verharding worden bepaald. Onder verharding 

wordt verstaan het oppervlak aan wegen, in- en opritten, verharde looppaden, terrassen en dergelijke. Ter verduidelijking: in het scoresysteem wordt dus een 

andere invulling van het begrip verharding gehanteerd als in de Verordening zelf. De oppervlakte aan halfverhardingen, zoals grasbetonstenen, moet apart 



worden ingevuld omdat dit oppervlak voor 50% meetelt in het bepalen van de groenscore.  

 

Aanvullende toetsingselementen 

Het realiseren van een groen dak, een groene gevel of grote bomen zijn belangrijk voor het behalen van de doelstelling om een klimaatadaptieve, biodiverse, 

groene en daarmee gezonde omgeving te verkrijgen. Daarom zijn deze onderdelen als aanvullende toetsingselementen in het scoresysteem opgenomen. 

Groen dak 

Indien er een groen dak wordt gerealiseerd moet het oppervlak hiervan volledig ingevuld worden in vierkante meters waarna het voor 75% meetelt in de 

bepaling van de groenscore. Ook als er zonnepanelen op het groene dak worden geplaatst en de vegetatie onder de panelen aanwezig is, telt het oppervlak 

groen dak mee voor 75%. 

Groene gevels 

Groene gevels worden extra gestimuleerd om de doelstelling te behalen. Dit extra zit in het meewegen van een groene gevel 4x het te realiseren groen 

oppervlak in m2. Het oppervlak groene gevel wordt bepaald door een realistisch en haalbaar verticaal oppervlak, te weten de grootte ervan na 5 jaar 

aanplanting. Dit oppervlak dient nader onderbouwd en toegelicht te worden. 

Kroonproject grote bomen 

Grote bomen worden ook extra gewaardeerd in relatie tot het realiseren van de doelstelling. Het oppervlak kroonprojectie bomen wordt bepaald door de 

aanwezige kroon van de bomen zoals feitelijk aanwezig en/of door het kroonoppervlak in te schatten 10 jaar na aanplant van deze boom/bomen. Indien de 

boom/bomen nog aangeplant moeten worden dient er een nadere toelichting over de kroonprojectie van de boom/bomen over 10 jaar te worden toegevoegd, 

zodat dit kan worden gecontroleerd en beoordeeld. Het oppervlak van de kroonprojectie van bomen telt voor een factor 4 mee in de groenscore om het 

behoud van grote bomen te borgen en om nieuwe aanplant van (grote) bomen te bevorderen en stimuleren.  

  


