Stimuleringsmaatregel

Asbest eraf,
zonnepanelen erop
Waarom deze maatregel?

Stimuleringsmaatregel in het kort

“Asbest eraf, zonnepanelen erop” is een stimuleringsmaatregel om het
verwijderen van asbest te versnellen. Deze stimuleringsmaatregel wordt uitgevoerd via twaalf provinciale regelingen. Op deze wijze willen de provincies
en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de gezondheidsrisico’s binnen
de landbouwsector en in de buitengebieden beperken en de landbouw
verder verduurzamen.

•

Specifieke voorwaarden per provincie

•
•
•

De regeling is opengesteld tot 31 oktober 2016. Enkele provincies hanteren
andere data van sluiting. Daarnaast kunnen de voorwaarden in de regeling
per provincie verschillen. De website www.asbestvanhetdak.nl linkt naar
de verschillende provinciale regelingen.

•
•
•
•

•

www.asbestvanhetdak.nl

Voor (voormalige) agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch
bouwblok
4,50 euro subsidie per m2 asbestdak
Minimum oppervlakte 250 m2 te saneren asbestdak
Per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie
Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag,
mits binnen het bouwblok
Sanering gaat gepaard met terugplaatsing van zonnepanelen
Zonnepanelen hebben minimale capaciteit van 5 kW-piek
Plaatsing van zonnepanelen op een ander asbestvrijdak dan het gesaneerde
dak mag, wanneer dit gebouw zich bevindt op een (voormalig) agrarisch
bouwblok uit de aanvraag
Uitvoering van asbestsanering door gecertificeerde bedrijven (SC530)

Stappenplan asbestsanering en subsidie aanvragen
Oriëntatie

Aanvraag

Uitvoering en
afhandeling

1. Persoonlijke oriëntatie

6. Melding asbestverwijdering

Om te bepalen of u gebruik wilt maken van de regeling, is een vertaling naar uw eigen situatie nodig.
Denk hierbij onder andere aan het volgende:
•
Past de verplichte plaatsing van minimaal 5 kW-piek
aan zonnepanelen bij mijn eigen verbruik?
Dit zijn 20 panelen van 250 Wattpiek.
•
Heb ik voldoende geschikt dakoppervlak voor
plaatsing (bij voorkeur aan de zuidzijde) rekening
houdend met obstakels en schaduw?
•
Wat is het financieel rendement op de investering
in de panelen?
•
De risico’s van asbest voor mij en mijn omgeving.

Voor de asbestverwijdering kunt u normaliter
volstaan met een melding bij uw gemeente via
www.omgevingsloket.nl. Voor het plaatsen van zonnepanelen is in de meeste gevallen geen vergunning nodig.
Doe de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl om
hiervan zeker te zijn.

9. Subsidievaststelling en
uitbetaling

2. Fiscale voordelen
Kijk op www.asbestvanhetdak.nl voor een
overzicht van mogelijke fiscale regelingen.

3. Provinciale voorwaarden
Voor de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’,
kunnen per provincie specifieke voorwaarden
gelden. Kijk op www. asbestvanhetdak.nl voor de
specifieke regeling en bijbehorende voorwaarden
in uw provincie.

4. Asbestinventarisatie
Laat een asbestinventarisatie (conform SC540)
opstellen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven:
www.ascert.nl

7. Aanvragen subsidie
U kunt digitaal de subsidie aanvragen via
www.asbestvanhetdak.nl. De subsidie geldt voor agrariërs,
voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch
bouwblok. Afhankelijk tot welke doelgroep u behoort,
gelden andere documenten. Controleer hiervoor de website
www.asbestvanhetdak.nl. De volgende gegevens zijn voor
alle doelgroepen vereist voor de aanvraag:
•
Een asbestinventarisatierapportage conform SC540 (niet
ouder dan 3 jaar)
•
Een door de aanvrager getekende offerte of opdrachtbevestiging voor de verwijdering van asbest, met daarop
vermeld het aantal m2 asbest dat wordt verwijderd
(conform SC530)
•
Een door de aanvrager getekende offerte of opdrachtbevestiging voor de zonnepanelen met daarop vermeld het
aantal kWp zonnepanelen dat wordt geïnstalleerd.
•
Een kopie van de vergunningen of meldingen die nodig
zijn voor de asbestverwijdering en/of plaatsing van
zonnepanelen.
• 	
Wanneer u iemand wil machtigen om een aanvraag
in te dienen, voeg dan het machtigingsformulier toe.
Download het formulier op www.asbestvanhetdak.nl.
•
Let op: Voor agrariërs, voormalige agrariërs en
eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok
gelden aanvullende documenten. Kijk hiervoor op
www.asbestvanhetdak.nl.

5. Opvragen van offertes

8. Ontvangen beschikking

Vraag voor de verwijdering van asbest offertes
op bij gecertificeerde bedrijven (SC530) en vraag
offertes op voor plaatsing van zonnepanelen.

Na indiening van een complete aanvraag (conform de
voorwaarden van de regeling) ontvangt u afhankelijk
van de voorwaarden binnen uw provincie binnen acht
of dertien weken uw beschikking.

Zorg dat de offertes voor zonnepanelen turn-key zijn
opgesteld (inclusief montage, overige kosten en garantievoorwaarden). Zo kunt u de offertes beter vergelijken.

De betaling zal in één keer plaatsvinden
uiterlijk binnen vier weken na ontvangst
van de beschikking.
Per provincie kan de vaststelling en termijn van
uitbetaling verschillen. Kijk hiervoor op
www.asbestvanhetdak.nl.

Per provincie kan het aantal weken verschillen.
Kijk hiervoor op www.asbestvanhetdak.nl.

www.asbestvanhetdak.nl
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10. Uitvoering
Na het ontvangen van de beschikking
moeten de werkzaamheden uiterlijk
31 december 2016 zijn uitgevoerd.

11. Verwijdering, visuele
inspectie en vrijgavemeting
Na asbestverwijdering door een gecertificeerd bedrijf en vrijgave van de werkruimte
wordt een visuele inspectie en vrijgavemeting uitgevoerd door een onafhankelijk
bedrijf.

12. Opslag, transport en
storten
Opslag, transport en storten wordt verzorgd door het saneringsbedrijf. U betaalt
hiervoor de stortkosten. Dit is onderdeel van de
offerte voor de sanering.

Controle

Let op:
Deze beschrijving is gebaseerd op de
stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Controleer voor de exacte
voorwaarden altijd de regeling die geldt in
uw provincie. Bekijk ook welke aanvullende aanvraagdocumenten u nodig heeft
afhankelijk tot welke doelgroep u behoort.
Kijk hiervoor op www.asbestvanhetdak.nl.

Meer informatie op

www.asbestvanhetdak.nl
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in deze flyer is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht.
Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is indicatief en kan zonder aankondiging worden gewijzigd.

