
Handleiding projectplan paragraaf 3 en 3a 
 
Desgewenst kunt u deze handleiding als format gebruiken voor uw projectplan. 
 
Naam project:  

 Benoem het project. Gebruik dezelfde naam in het aanvraagformulier.  
 
Omschrijving van het project: 
Een korte  samenvatting van wat u gaat doen. Dit betreft alle activiteiten, in ieder geval:  

 Maak een keuze: U gaat in op asbest verwijderen / constructief versterken van het dak / 
aanschaf lichtgewicht panelen in plaats van constructieve versterking / constructie op 
waterbassin of parkeerterrein; 

 Type zonnepanelen; 
 Indien u het tijdsbestek beschrijft, moet dit overeenkomen met de tijdlijn die u in het 

antwoordformulier benoemt. 
 
Het aantal te realiseren kilowatt-piek (kWp) 

 Het aantal kWp dat u in totaal gaat installeren (aantal) kWp; 
 Het aantal kWp waarvoor u subsidie aanvraagt (aantal) kWp. LET OP! Dit mag de 

oppervlakte van het geschikt gemaakte gedeelte niet overschrijden. Deze vraag wordt 
ook gesteld in het antwoordformulier. De waardes dienen overeen te komen. 

 
Een tekening van de bestaande en nieuwe situatie 

 Een tekening van het dak / waterbassin / parkeerterrein zonder PV-panelen; 
 Een tekening waarop de constructie of constructieve aanpassingen verduidelijkt worden 

(indien niet reeds voorhanden in de meegeleverde constructieberekeningen, dan 
volstaat een verwijzing); 

 Een tekening / beeld waarop duidelijk de panelen zijn ingetekend. 
 
1 of meer foto’s van de bestaande situatie 

 De foto(‘s) dienen recent te zijn; 
 Van datum voorzien; 
 Van de situatie waar nog geen PV panelen zijn geïnstalleerd en de constructie / 

constructieve versterking nog niet is doorgevoerd; 
 Asbest mag reeds (ten hoogste 12 maanden voor de aanvraag) verwijderd zijn. 

 
Constructieberekeningen / constatering asbest 

 Indien u een aanvraag doet voor PV-panelen op een dak dat constructief niet geschikt is, 
dient u een bewijs daarvan aan te leveren. Vaak is dit een constructieberekening door 
experts. Ook indien u kiest voor lichtgewicht panelen, dient u bewijs aan te leveren, dat 
het dak constructief niet aan de eisen voldoet voor conventionele PV-panelen; 

 Bij asbestverwijdering een navolgbaar bewijs van aanwezigheid van asbest in het 
betreffende dak. 

 
Bij zon op een waterbassin of een parkeerterrein. 

 Het is aannemelijk dat u hiervoor een lokale vergunning nodig heeft. Lever de 
vergunning, de aanvraag daartoe aan, of een verklaring dat deze niet nodig is.  

 
Tot slot gaat u na of u ook de overige documentatie volgens aanvraagformulier volledig heeft 
en kunt aanleveren. 


