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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-605554244 (DOS-2015-

0005387)

Contact

drs. E. Perdijk

070 - 441 84 31

e.perdijk@pzh.nl

Onderwerp:

wijziging subsidieregeling Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017

Publiekssamenvatting:

Naar aanleiding van de bespreking in de statencommissie Duurzame Ontwikkeling hebben 

Gedeputeerde Staten besloten het subsidiabele minimumvermogen van de subsidieregeling 

Asbest er af? Zon er op! 2017  te verlagen. Daarmee is het nu mogelijk vanaf 40kWp aan 

zonnepanelen gebruik te maken van deze regeling. Ook kunnen de zonnepanelen geïnstalleerd 

worden op een ander dak op het zelfde postadres als het dak waarvan het asbesthoudend 

materiaal is verwijderd. 

Advies:

1. Vast te stellen dat het minimum vermogen van 75kWp waarop subsidie kan worden 

aangevraagd binnen de regeling Asbest er af? zon er op! 2017 wordt gewijzigd in 40 kWp.

2. Vast te stellen dat artikel 6 in de subsidieregeling Asbest er af? zon er op! 2017 dat bepaalt dat 

de zonnepanelen gelegd dienen te worden op het dak waarvan het asbest is verwijderd, wordt 

gewijzigd in die zin dat de zonnepanelen ook geïnstalleerd kunnen worden op een ander dak op 

het zelfde postadres als het dak waarvan het asbesthoudend materiaal is verwijderd.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het voorstel wijziging subsidieregeling Asbest 

er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen:
Statenvoorstel
Subsidieregeling Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017
Brief lid gedeputeerde staten van 21 juni 2017

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 27 juni 2017 28 juni 2017
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1 Toelichting voor het College

Op suggestie van de Commissie DO wordt de subsidieregeling Asbest er af? Zon er op! Zuid-

Holland  2017 op enkele punten gewijzigd om daarmee de regeling effectiever en aantrekkelijker 

te maken:

1) De grens 75kWp zorgt er voor dat een grote hoeveelheid oudere gebouwen die ’slechts’

500m2 groot zijn niet in aanmerking komen. Door de eis van 75 kWp te verlagen naar 40 

kWp komen ook deze daken in aanmerking .

2) De bepaling in de oorspronkelijke regeling, waarin wordt gesteld dat de panelen moeten 

worden gelegd op een (lees: hetzelfde) dak waarvan het asbest is verwijderd, werkt 

beperkend in het geval er een nieuw gebouw wordt geplaatst dat steviger is dan het 

bouwwerk waar asbest op zat, of wanneer op het perceel een ander beter dak 

beschikbaar is. In de gewijzigde regeling wordt deze restrictie daarom geschrapt en 

wordt slechts bepaald dat de zonnepanelen op een dak worden geplaatst op het zelfde 

postadres.

De vraag aan Provinciale Staten betreffende het budget en het subsidieplafond wijzigt hierdoor 

niet. De 75 kWp die in de samenvatting van het Statenvoorstel wordt genoemd dient echter 

aangepast te worden naar 40 kWp.

Financieel en fiscaal kader:

Geen bijzonderheden

Juridisch kader:

Geen bijzonderheden.

2 Proces

Na vaststelling van het subsidieplafond door PS zal de regeling gepubliceerd worden en van start 

gaan.

3 Communicatiestrategie

Na vaststelling van het subsidieplafond door Provinciale Staten zullen de volgende communicatie-

uitingen (volgens de eerdere planning) 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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