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‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’
Introductie
Vanaf 1 juli 2013 is er een provinciale subsidieregeling
opengesteld (Flevoland per 1 september 2013 en Gelderland
per 1 oktober 2013) en kunnen agrariërs subsidie aanvragen
voor de regeling ‘Asbest van het dak, zonnepanelen erop’.
Voorwaarden
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie
zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen agrarische bedrijven met een minimale Standaard
Opbrengst (SO) van 25.000 komen in aanmerking.
De subsidie bedraagt € 3,-- per m2 netto dakoppervlak
asbest wat gesaneerd wordt.
Er moet minimaal 400 m2 asbest gesaneerd worden.
Bij sanering van een dak, moet het gehele dak worden gesaneerd.
De maximale subsidie per aanvrager is € 7.500,-- (2.500 m2).
Sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen met een minimale capaciteit van 15
kWpiek. (circa 60 panelen met een opbrengst van ca. 13.000 kWh.)
Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok.
Plaatsing van zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op
een bouwblok uit de aanvraag bevindt.

Specifieke aanvullende voorwaarde voor de provincie Groningen:
• Naast de invoering van de regeling wil Groningen extra aandacht voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit in
de landelijke omgeving. Dit betekent dat er in de regeling voor bepaalde situaties extra voorwaarden zijn
opgenomen voor de plaatsing van zonnepanelen.
Overige aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
•

Het project moet uiterlijk 31 oktober 2014 zijn uitgevoerd.
Na de ontvangstbevestiging van de complete subsidieaanvraag (circa twee weken na het indienen van de
aanvraag) kan worden gestart met de uitvoering van het project.
Binnen acht tot dertien weken (afhankelijk van welke provincie) na de ontvangstbevestiging volgt de
subsidiebeschikking.
Binnen vier weken na de beschikking vindt de uitbetaling plaats.
De uitbetaling voor de provincie Friesland vindt pas plaats na uitvoering en het overleggen van bewijsstukken.
In sommige provincies zijn gunstige financieringsmogelijkheden voor de aanschaf van zonnepanelen.
Er is een landelijk budget van € 20 miljoen verdeeld over de provincies.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Rol Subvention
Subvention kan het complete subsidietraject voor u verzorgen. Indien u meer informatie wenst, neem dan vrijblijvend
contact met ons op.
Subvention Ommen
0529 – 465 255

Subvention Gouda
0182 – 541 488

