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Onderwerp

Subsidieregeling asbest er af? Zon er op! 2017

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
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.
Omdat na afronding van de subsidieregeling € 919.720,00 nog niet is benut stellen Gedeputeerde
Staten voor het resterende budget, via een vervolgsubsidieregeling, in te zetten voor het
installeren van zonnepanelen bij de grootdakbezitters met asbestdaken. De IPO-evaluatie van
deze regeling heeft laten zien dat de regeling goed heeft gewerkt. Provincie Zuid-Holland heeft in
vergelijking met de andere provincies iets meer ontvangen omdat de glastuinbouw is
meegenomen terwijl daar nauwelijks asbestdaken aanwezig waren. De Subsidieregeling asbest
er af? Zon er op! 2017 subsidieert de koop en de installatie van zonnepanelen vanaf 75 kWpiek
met € 80,00 per kWpiek tot een maximum van €100.000,00 per aanvrager/adres.
Uw staten wordt gevraagd:
 € 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.
Inhoud
Maatschappelijke opgave
Tijdens de COP-21 in Parijs heeft Nederland mede afgesproken om de CO2 emissie drastisch
terug te dringen. De opwekking van CO2-vrije duurzame energie is daar een onderdeel van. De
provincie heeft een ambitie om in 2020 1,5 PJ aan zonne-energie op te laten wekken in ZuidHolland. Het liefst op daken. Deze regeling helpt grootdakbezitters op een natuurlijk moment (bij
vernieuwing van het dak) te kiezen voor het installeren van zonnepanelen. Daarnaast dienen voor
2024 alle asbestdaken gesaneerd te zijn. Vaak is de verwachte levensduur van een dak voor een
grootdakbezitter een obstakel om over te gaan op zonne-energie. Vervanging van het dak is
daardoor een natuurlijk moment om ook over te gaan tot het plaatsen van zonnepanelen.
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Onderbouwing subsidiebedrag
Met de € 80,00 investeringssubsidie per kWpiek kan een initiatiefnemer voordeel hebben bij het
aanvragen van de SDE+ subsidieregeling van het Rijk. Een initiatiefnemer kan door deze
investeringssubsidie ongeveer 0,7 cent per kWh lager SDE+ subsidie aanvragen. Hierdoor wordt
de kans dat de SDE+ subsidie wordt verleend, vergroot. Er wordt in de berekening van het
subsidiebedrag uitgegaan van de fase 3-aanvragen van de SDE+ van het voorjaar 2017. De
aanvragen zaten tussen de 11,1 en 12,5 cent per kWh. De 0,7 cent die door deze provinciale
subsidie van € 80,00 per kWp mogelijk wordt gemaakt is de helft van deze spreiding. De
verwachting is dat daardoor deze zonneprojecten op daken eerder zullen doorgaan. Hierdoor
stimuleert de provincie efficiënt grotere zonneprojecten op het dak.
Financiën en dekking
Tijdens het bovengenoemde convenant uit 2012 heeft de provincie een budget verkregen dat nog
voor een deel niet is benut. De Subsidieregeling asbest er af? zon er op ! 2017 is gedekt vanuit
deze resterende fondsmiddelen. De fasering over 2017 tot en met 2023 wordt verwerkt in de
najaarsnota 2017 en de begroting 2018-2021.
Formele bevoegdheid van Provinciale Staten
PS hebben de formele bevoegdheid voor het vaststellen van het budget en subsidieplafond.
Proces
Voor de subsidieregeling is bij aanbieders en doelgroep nagegaan of de regeling een zinvolle
aanvulling is op bestaande mogelijkheden. Beide partijen hebben aangegeven dat deze regeling
een drempel weg kan halen voor initiatiefnemers die ook al moeten investeren in het verwijderen
van asbest en het plaatsen van een nieuw dak.
Vervolgprocedure
Na vaststelling van het subsidieplafond en publicatie zal de regeling in werking treden. Met
behulp van diverse communciatiekanalen zal de regeling onder de aandacht worden gebracht.
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Ontwerpbesluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017, met het besluitnummer PZH2017-580611356;
Gelet op Artikel 158 lid 2 van de Provinciewet;
Artikel 5 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;
Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
Beleidsnota Verbonden Partijen en overige deelnemingen 2016-2019.
Besluiten:
-

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

Den Haag, 28 juni 2017

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,

voorzitter,
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Bijlagen: Subsidieregeling asbest eraf? Zond er op!

Den Haag, 16 mei 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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