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ALGEMEEN

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 met zonne-energie op daken elektriciteit op te wekken in Zuid-Holland. Deze

regeling helpt grootdakbezitters om te kiezen voor het installeren van pv-panelen. 

Met de subsidieregeling stimuleert de provincie het installeren van zonnepanelen op daken die nu

niet geschikt zijn doordat de draagkracht van het dak het gewicht van de panelen niet aankan of

doordat er asbest in het dak verwerkt zit – waardoor de kosten sterk verhoogd zijn. Door pv-panelen

op deze daken te stimuleren vergroot de provincie eigenhandig het netto potentieel van de daken in

Zuid-Holland, immers waar voorheen geen businesscase was in verband met de terugverdientijd van

de totale verbouwing, verkort de subsidie de terugverdientijd van de aanschaf van zonnepanelen. 

Daarnaast stimuleert de regeling het beschikbaar stellen van een dak door een dakeigenaar aan een

lokale energiecoöperatie of soortgelijk burgerinitiatief. Hiermee versterkt de provincie de positie van

de energiecoöperaties en ondersteunt daarmee het lokaal eigenaarschap. De bijdrage aan de

dakeigenaar vergroot voor energiecoöperaties de mogelijkheid om daken te vinden in Zuid-Holland.

Dit moet leiden tot een grotere benutting van de beschikbare dakoppervlakte voor opwekking van

zonne-energie binnen het verband van energiecoöperaties of soortgelijke burgerinitiatieven in de

provincie Zuid-Holland.

Specifiek bij de wijziging

De subsidiemogelijkheden uit de subsidieregeling Asbest eraf, zon erop Zuid-Holland zijn in deze

regeling geïntegreerd en de subsidieregeling 'Asbest eraf, zon erop Zuid-Holland' wordt ingetrokken.

Artikelsgewijs

Artikel 3 

In artikel 3 van de regeling is opgenomen dat subsidie uitsluitend wordt verstrekt aan een

privaatrechtelijke rechtspersoon. De beoogde doelgroep bestaat echter ook uit potentiële

aanvragers zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak en vennootschap onder firma. Om

te voorkomen dat subsidie aan aanvragers zonder rechtspersoonlijkheid moet worden geweigerd,

wordt artikel 3 aangepast. Geregeld wordt dat subsidie niet wordt verstrekt aan publiekrechtelijke

rechtspersonen (bijvoorbeeld provincie, gemeente, waterschap). Publiekrechtelijke rechtspersonen

behoorden ook voor deze wijziging niet tot de beoogde doelgroep en vielen ook niet onder artikel 3.

Natuurlijke personen en rechtsvormen zonder en met rechtspersoonlijkheid (privaatrechtelijk) vallen

nu onder het nieuwe artikel 3. Deze wijziging leidt niet tot een wijziging in de huidige

uitvoeringspraktijk. 

Artikel 10 Subsidiehoogte. De subsidie wordt berekend over het aantal kilowattpiek. Het betreft

nadrukkelijk niet het aantal vierkante meters dak. 

Artikel 11Dit betekent niet dat er al zonnepanelen op het dak moeten liggen, maar wel dat de partij

waaraan het dak beschikbaar wordt gesteld, de beschikking krijgt over het dak. Het installeren van de

pv-panelen dient binnen 2 jaar na de beschikking te gebeuren. 



Artikel 13

Onderdeel a. Het gaat hier expliciet over het constructief maken van daken,  daarmee wordt bedoeld

dat de draagkracht van het dak versterkt dient te worden voor het gewicht van de installatie van de

pv-panelen. Verankering van de pv-panelen is niet constructief geschikt maken, net als het

aanpassen van het dakisolatie voor bijvoorbeeld de brandveiligheid. 

Het plaatsen van zonnepanelen is onderdeel van de toetsing. Dit betekent dat de aanvrager moet

kunnen aantonen waar, wanneer en hoe deze worden geplaatst. Hiertoe dient de aanvrager een

afschrift van een opdracht aan een aannemer/leverancier bij de aanvraag te overleggen. Deze

regeling voorziet niet in het subsidiëren van de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen maar

subsidieert een vast bedrag per kilowattpiek.

Onderdeel c. Het is toegestaan om reeds de asbest te hebben verwijderd (maximaal 12 maanden

voor de aanvraag is ontvangen door de provincie Zuid-Holland) dit geldt echter enkel en alleen voor

het verwijderen van asbest in combinatie met het aanschaffen en instaleren van pv-panelen. Het is

expliciet niet toegestaan voor onderdeel a en b van artikel 13.

Artikel 14 eerste lid 

Met ander bewijs wordt bedoeld; een weigering van de verzekering op grond van de draagkracht,

getekende offerte met een aannemer met als doel het dak te versterken, waarin wordt beschreven

hoe dak wordt versterkt zodat de PV-panelen op het dak geïnstalleerd kunnen worden. 

Artikel 15 

Onderdeel b

Subsidie wordt berekend per kilowattpiek. De subsidie wordt geweigerd als de oppervlakte van de te

installeren pv-panelen de oppervlakte van de ten behoeve daarvan constructief gemaakte of

verwijderde asbesthoudende dakbedekking overschrijdt. Dit om te voorkomen dat een klein gedeelte

van het dak aangepast wordt en voor het hele dak subsidie wordt aangevraagd.

Onderdeel d

Stapelen van subsidie is mogelijk bij een combinatie van paragraaf 2 en 3, maar er kan slechts voor

één activiteit uit paragraaf 3 subsidie worden aangevraagd, immers wanneer het gaat om hetzelfde

dak waarop zich de activiteit plaatsvindt, dan leidt de activiteit niet tot een grotere benutting van de

beschikbare oppervlakte. Indien er reeds een beschikking is verleend vanuit de subsidieregeling

“Asbest eraf, Zon erop” van de provincie Zuid-Holland is het niet mogelijk om subsidie te verkrijgen

via de regeling Zonnig Zuid-Holland. 

Artikel 18

Om te voldoen aan de doelstelling van de subsidieregeling moeten de pv-panelen voor langere tijd

op het dak of de daken bevestigd blijven. Er wordt daarom uitdrukkelijk geen subsidie verstrekt voor

de plaatsing; daarom wordt de subsidie per kilowattpiek berekend en dienen de panelen minimaal 5

jaar na de subsidievaststelling aanwezig te zijn, anders kan de subsidievaststelling alsnog worden

ingetrokken.

Artikel 19 

Bij een subsidiehoogte minder dan € 25.000,- wordt de subsidie direct vastgesteld. Bij een subsidie

van €25.000-100.000,- wordt de subsidie eerst verleend en toont de ontvanger bij de aanvraag tot

vaststelling aan dat de activiteit is verricht.


