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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-580611356 (DOS-2015-

0005387)

Contact

drs. E. Perdijk

070 - 441 84 31

e.perdijk@pzh.nl

Onderwerp:

Subsidieregeling asbest er af? Zon er op! 2017

Publiekssamenvatting:

De provincie heeft de Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 vastgesteld waar 

ondernemers, instellingen of andere eigenaren met een groot dak subsidie kunnen aanvragen 

voor het plaatsen van  zonnepanelen. De grootdakbezitter moet dan minimaal 75 kWpiek aan 

zonnepanelen plaatsen en kan € 80,00 per kWp aan subsidie krijgen. De subsidieregeling loopt 

tot en met 2023. Het betreft alleen daken die vervangen moeten worden (of net zijn) omdat er 

asbest in verwerkt is.

Advies:

1. De Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 vast te stellen;

2. Te bepalen dat voor de uitvoering van de Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 

€ 919.720 vanuit de fondsmiddelen kan worden ingezet (overschot oude regeling “asbest 

er af, zon er op 2016”);

3. Te bepalen dat de Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 en het subsidieplafond 

in het Provinciaal Blad worden gepubliceerd na vaststelling van het subsidieplafond;

4. Het subsidieplafond van € 850.000,00 over de jaren te verdelen en deze verdeling op te 

nemen in de desbetreffende begrotingen;

5. De Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 ter kennisname aan PS te zenden;

6. Het Statenvoorstel vast te stellen en besluiten Provinciale Staten te verzoeken voor de 

Subsidieregeling  asbest er af? Zon erop! 2017:

- € 919.720,00 via de voorjaarsnota te onttrekken aan de reserve “zonnepanelen-

asbest” voor de Subsidieregeling “asbest eraf? Zon er op! 2017;

- Het subsidieplafond vast te stellen voor de Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 

2017 op € 850.000,00 voor de periode 2017 tot en met 2023.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: drs. E. Perdijk Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Ewijk - Hoevenaars, AM, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 mei 2017 31 mei 2017
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7. De publiekssamenvatting voor de Subsidieregeling  asbest er af? Zon erop! 2017 vast te 

stellen.

Besluit GS:
Vastgesteld conform  advies

Bijlagen:
- 2017 regeling asbest er af zon er op!
- Statenvoorstel - Subsidieregeling asbest er af? Zon er op! 2017 - DOS-2015-

0005387

1 Toelichting voor het College

Zie statenvoorstel 

Relevante punten:

 Dit voorstel is van belang omdat de oude regeling voor de agrariër “Asbest er af en zon er op 

2016”, die vanuit Rijksbudget is gefinancierd, is gestopt terwijl er nog een substantieel budget 

niet is gebruikt.

 De regeling bevatte de koppeling asbest en zonne-energie. Deze koppeling is behouden 

alleen wordt de regeling opengesteld voor alle grootdakbezitters met asbestdaken.

 Het doel van het besluit is om de grootdakbezitters die nu toch een nieuw dak moeten 

nemen, meteen het moment te benutten om zonne-energie op te gaan wekken.

 De oorspronkelijke gedachte ‘koppeling aan asbestverwijdering’ is wel behouden, maar de 

subsidieverlening is volledig gericht op de koop en het installeren van zonnepanelen. De 

hoogte van het subsidiebedrag is ongeveer 5 a 10% van de investeringskosten.

 Met deze regeling is het mogelijk ongeveer 17 a 18 MWpiek aan zonnepanelen op dak te 

realiseren.

 Het voorstel draagt hiermee bij aan de ambities die zijn verwoord in de energieagenda Watt 

Anders (1,5 PJ zonne-energie).

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW : € 919.720,00

Programma : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

De Subsidieregeling asbest er af? zon er op! 2017 is gedekt vanuit  de resterende fondsmiddelen. 

Aan PS wordt een subsidieplafond voorgesteld van € 850.000,00. De overgebleven € 69.720,00 

zijn benodigd voor de uitvoering van de regeling.

Het subsidieplafond van € 850.000 betreft de jaren 2017 tot en met 2023 en wordt als volgt over 

de jaren verdeeld en aangepast naar bevinding van zaken.

2017: 50 k€

2018: 200 k€

2019: 200 k€

2019: 200 k€
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2020: 100 k€

2021: 50 k€

2022: 50 k€

2023: resterend bedrag.

De fasering over 2017-2023 wordt verwerkt in de najaarsnota 2017 en de begroting 2018-2021.

Juridisch kader:

Geen bijzonderheden

2 Proces

Op 17 oktober 2012 is een convenant is gesloten tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu en de Colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies waarin is afgesproken 

dat de provincies regelingen opstellen en uitvoeren om het verwijderen van asbestdaken en het 

afvoeren van asbest bij agrarische ondernemers te subsidiëren in die gevallen waar ook 

zonnepanelen op de nieuwe daken worden geplaatst, teneinde de gezondheidsrisico’s binnen de 

landbouwsector te beperken en de landbouw te verduurzamen. Deze subsidieregeling is 

beëindigd op 31 december 2016.

Vervolgproces

Na besluitvorming van GS zal de regeling ter informatie naar PS worden gestuurd. 

Voorstel voor vaststelling van het subsidieplafond zal hierbij aan PS worden aangeboden.

Regeling wordt openbaar gemaakt via een publicatie in het provinciaal blad en op de website.

3 Communicatiestrategie

De volgende communicatie-uitingen zullen plaatsvinden:

 Plaatsing in het Provinciaal Blad.

 plaatsing op provinciale website en energieagendazuidholland.nl.

 tweeten vanuit @zuid_holland.

 inzet communicatie vanuit de Omgevingsdiensten.
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