Over de subsidieregeling
Wat zijn de voorwaarden ?
De subsidie is bedoeld voor een (voormalige) agrarische onderneming en eigenaren van een voormalig agrarisch
bouwblok. De aanvragers dienen minimaal 250 m2 asbestdak of asbestdaken te verwijderen en zonnepanelen
(tenminste 5 kWp) terug plaatsen. Dit op het gebouw waar asbest is verwijderd of op een ander asbestvrij dak
binnen het agrarisch bouwblok. De hoogte van de subsidie bedraagt 4,50 per m2 asbestdak wat gesaneerd wordt
tot een maximum van 15.000 euro.
Op www.asbestvanhetdak.nl kunt u per provincie de regeling bekijken.
Agrariër: Welke documenten voeg ik bij de subsidieaanvraag?
Controleer altijd de specifieke regeling in uw provincie via onze website.








Getekende offerte of opdrachtbevestiging voor verwijdering van asbest met vermelding van het aantal te
verwijderen m2 asbestdak
Getekende offerte of overeenkomst installatie zonnepanelensysteem met het aantal Wp.
Een ingevulde de-minimisverklaring, download beschikbaar via website
Een kopie van de gegevens van de meest recente landbouwtelling
Asbestinventarisatierapport conform SC 540
Kopie van vergunningen óf meldingen voor de asbestverwijdering en/ of plaatsing van de zonnepanelen
Indien van toepassing: Een machtiging van de aanvrager voor het indienen van de aanvraag door een
gemachtigde (te downloaden via de website.)

[voormalig agrariër; particulier] Welke documenten voeg ik bij de subsidieaanvraag?
Controleer altijd de specifieke regeling in uw provincie via onze website.







Getekende offerte of opdrachtbevestiging voor verwijdering van asbest met vermelding van het aantal te
verwijderen m2 asbestdak
Een door u ondertekende, gespecificeerde offerte of overeenkomst installatie zonnepanelensysteem
met het aantal Wp. Hieruit dient te blijken dat u tenminste 5.000Wp zonnepanelen laat installeren.
Asbestinventarisatierapport conform SC 540 waaruit het aantal m2 asbestdak blijkt.
Kopie van vergunningen óf meldingen voor de asbestverwijdering en/ of plaatsing van de zonnepanelen
Indien van toepassing: Een machtiging van de aanvrager voor het indienen van de aanvraag door een
gemachtigde (te downloaden via de website.)
Een uittreksel uit het vigerend bestemmingsplan of een gewaarmerkte verklaring van de gemeente
waaruit blijkt dat u agrarisch ondernemer bent geweest of dat het bouwblok een agrarische bestemming
heeft gehad.

[voormalig agrariër; particulier] Wat moet ik nu voor bewijzen hebben bij de gemeente?
Eén (1) van de onderstaande bewijzen kan de aanvrager opvragen bij zijn gemeente:
-

Een bewijs van de huidige bestemming als agrarisch bouwblok (kopie relevant gedeelte van de
plankaart, legenda en bijbehorend planvoorschrift)
Een bewijs van een voormalige bestemming als agrarisch bouwblok sinds 1993 (kopie relevant
gedeelte van de plankaart, legenda en bijbehorend planvoorschrift)

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt op deze website is
ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden
ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden
gewijzigd.
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-

Een gewaarmerkte verklaring van de gemeente die de huidige- dan wel voormalige (vanaf 1993)
agrarische bestemming van het Bouwblok aantoont. Onderstaand een voorbeeldtekst van deze
verklaring, waarbij de verklaring getekend wordt door een ambtenaar met ondertekeningmandaat:

Gemeente …………. verklaart voor de subsidieaanvraag “Asbest eraf, zonnepanelen erop” dat de gebouwen van
.................(naam eigenaar, adres, woonplaats) zich bevinden op een agrarisch bouwblok dat in het vigerende
bestemmingsplan als zodanig is bestemd, dan wel op een voormalig agrarisch bouwblok dat sinds 1993 in een
toentertijd rechtsgeldig bestemmingsplan als zodanig bestemd is geweest.
Ik ben in 2000 gestopt met boeren, mijn zoon runt nu een caravanstalling, mag ik nu aanvragen?
Het bouwblok moet tussen 1 januari 1993 en het moment van aanvraag, op enig moment een agrarische
bestemming hebben gehad. U kunt dus aanvragen als u aan kunt tonen dat u agrarisch ondernemer bent
geweest of dat het bouwblok een agrarische bestemming heeft gehad. Dit kunt u aantonen met een ingevulde
landbouwtelling of een verklaring van de gemeente waaruit de bestemming of voorgaande bestemming blijkt.
Vorig jaar bleek het voor mij niet rendabel om asbest te saneren en zonnepanelen te plaatsen. Ik heb op
eigen kracht wel zonnepanelen geplaatst. Kan ik nog deelnemen?
Nee, dat kan niet. Het is binnen de regeling niet toegestaan om voorafgaand aan de aanvraag zonnepanelen te
plaatsen. U kunt wel in aanmerking komen voor de subsidie wanneer u, na het indienen van een complete
aanvraag ten minste 250 m2 asbestdak laat saneren en nog 5 kW piek zonnepanelen plaatst.
Ik heb subsidie aangevraagd en ontvangen. Ik heb nog meer schuren met asbest en wil nog een keer een
aanvraag indienen. Kan dat?
Nee dat kan niet. In de regeling is opgenomen dat de subsidie wordt geweigerd, indien aan de aanvrager reeds
op grond van deze regeling subsidie is verstrekt op hetzelfde bouwblok. Controleer altijd de voorwaarden van de
regeling binnen uw provincie.
Wat is de de-minimisverordening?
Op 1 januari 2014 is de nieuwe landbouw de-minimisverordening (No. 1998/2006) in werking getreden. Hierin is
het steunplafond verhoogd naar € 15.000,- Deze verordening is van toepassing voor aanvragers die een actieve
agrarische bedrijfsvoering hebben.
Ik ben gestopt met boeren, maar heb nog diverse schuren met asbesthoudende dakplaten en wil deze
verwijderen. Kom ik in aanmerking voor de regeling?
Ja, u komt mogelijk in aanmerking. Het bouwblok moet tussen 1 januari 1993 en het moment van aanvraag, op
enig moment een agrarische bestemming hebben gehad. U komt in aanmerking door aan te tonen dat u een
landbouwtelling ingevuld heeft sinds 1993 of een verklaring van de gemeente waaruit de bestemming of
voorgaande bestemming blijkt
Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De subsidie bedraagt 4,5 euro per m2 te verwijderen asbestdak tot een maximum van 15.000 euro. Er moet
minimaal 250 m2 asbestdak worden verwijderd. Het totale beschikbare subsidiebudget is per provincie
verschillend.
Wat zijn de toevoegingen per provincie?
Hiervoor kunt u de informatie op de website raadplegen. Daar plaatsen we de link naar de regeling per provincie:
http://www.asbestvanhetdak.nl/toevoegingen-provincie .
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt op deze website is
ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden
ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden
gewijzigd.
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Hoe wordt de subsidie verdeeld?
De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Het is belangrijk dat uw
subsidieaanvraag volledig is. De datum van binnenkomst gaat in op het moment dat uw aanvraag volledig is
binnengekomen en de ontvangst daarvan is bevestigd. Wanneer de aanvragen op dezelfde dag worden
ontvangen vindt de rangschikking plaats van de op de dag binnengekomen aangevraagd subsidiebedrag.
Waar kan ik de subsidie aanvragen?
U kunt de subsidie aanvragen via de link naar het aanvraagformulier op de website www.asbestvanhetdak.nl .
Met een getekende offerte geef ik dus al een opdracht, wat als ik de subsidie niet krijg?
Neem een ontbindende voorwaarde op in uw offerte, voor als u de subsidie niet ontvangt.
Welke melding(en) dan wel welke vergunningen zijn nodig?
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 deze site om daar zeker van te zijn.
Let op: kijk bij toevoegingen provincie op de website of er specifieke voorwaarden zijn.
Wat zijn de voorwaarden voor de staatssteungrens? Wat valt er wel of niet onder?
In de de-minimisverklaring, die gaat over het lopende kalenderjaar en de twee voorgaande kalenderjaren, dient u
op te nemen of uw bedrijf € 15.000,- of meer subsidie heeft ontvangen die kan worden beschouwd als
staatssteun. Indien u eerder subsidie heeft ontvangen en deze onder de noemer de-minimissteun valt dan is dit
ook benoemd in de betreffende beschikking behorend bij de subsidie. U dient voor zover van toepassing na te
gaan of u dergelijke beschikkingen heeft ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk voor een dergelijke controle.
Deze verklaring is niet van toepassing voor aanvragers zonder actieve agrarische bedrijfsvoering.
Kan ik al voorbereidingen treffen?
Ja. Wanneer u voldoet aan de gestelde voorwaarden en van plan bent om subsidie aan te vragen, dan kunt u
starten met:
1. Persoonlijke oriëntatie; zie stappenplan op de website
2. Het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie
3. Het aanvragen van eventuele vergunningen alsmede het doen van de verplichte melding.
4. Het opvragen van offertes
Het kan zijn dat er voor uw provincie nog toevoegingen gelden. Neemt u deze mee in uw voorbereiding.
Ik ben pachter kan ik ook subsidie aanvragen?
Ja dat is mogelijk. De pachter is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de eigenaar van
het onroerend goed, waarop zich het asbest bevindt en/of de zonnepanelen worden geplaatst.
Ik ben huurder van onroerend goed met een agrarische bestemming, kan ik subsidie aanvragen?
Nee, u dient eigenaar, erfpachter of pachter van het asbestdak te zijn. Een huurder wordt geacht onvoldoende
beschikkingsbevoegdheid te hebben.
Wanneer kan ik starten met de uitvoering?
De uitvoering van het verwijderen van de asbest en het plaatsen van de zonnepanelen kan pas plaatsvinden
nadat een volledige en correcte aanvraag is ingediend en een ontvangstbevestiging hiervan is ontvangen. Dan is
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uitvoering nog steeds op eigen risico. Wilt u zeker zijn dat de aanvraag ook gehonoreerd wordt, dan dient u te
wachten op de beschikking van de subsidie. Veiligheidshalve raden wij aan om te wachten tot de beschikking is
ontvangen.
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. Per provincie kan het aantal
weken verschillen.
Betaling vindt in meeste provincies plaats binnen vier weken na ontvangst van de beschikking. De provincie
Zeeland is hierin een uitzondering. Hier vindt betaling plaats na uitvoering van de werkzaamheden en overlegging
van de bewijsstukken aan de subsidieverstrekker.
Kom ik in aanmerking voor de subsidie wanneer ik een gebouw met ten minste 250 m2 asbestdak laat
slopen?
U kunt een subsidieaanvraag indienen, wanneer u een gebouw met ten minste 250 m2 asbestdak laat saneren,
dit mag ook slopen zijn. U dient bij sloop echter wel te voldoen aan het plaatsen van ten minste 5.000 Wp aan
zonnepanelen op een (ander) dak op uw agrarisch bouwblok.
Gaat het om 250m2 te verwijderen platen of asbestdak?
U dient 250m2 asbestdak te verwijderen, dit mogen ook platen zijn of geveldelen. U dient echter wel het gehele
dak en/of gevel van te saneren.
Mag ik ook een gedeelte van mijn asbestdak laten saneren?
Indien u gebruik wilt maken van de subsidieregeling dient u het gehele asbestdak te verwijderen. Het is in deze
regeling niet toegestaan om bijvoorbeeld alleen de zuidzijde te saneren.
De Groningse regeling maakt hierop een uitzondering. In de provincie Groningen is het mogelijk subsidie te
krijgen bij sanering van een enkel dakvlak, mits dit binnen de bestaande asbestsaneringswet en – regelgeving
mogelijk is en het te saneren asbestdakoppervlak minimaal 250m2 is.
Mijn installateur of aannemer is failliet gegaan nadat ik de aanvraag heb ingediend. Hoe moet ik nu
verder?
Indien uw installateur of aannemer failliet is gegaan, dient u een andere installateur of aannemer te zoeken die de
betreffende werkzaamheden waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd (asbest verwijderen en zonnepanelen
plaatsen) voor u uitvoert.
Mag ik het asbest ook van meerdere daken verwijderen wat gezamenlijk 250m2 (of meer) is?
Het mogen meerdere asbestdaken zijn als minimaal maar de 250 m2 asbestdak wordt verwijderd. Echter indien
deze daken over meerdere bedrijfslocaties zijn verspreid dient per bedrijfslocatie wel 5.000 Wp aan
zonnepanelen te worden geplaatst. Het is niet toegestaan een deel van het dak te verwijderen.
Wat valt allemaal onder asbestdak?
Het gaat om buitenasbest, dus alles boven de gordingen.
Kan het asbestdak van de woning ook gesaneerd worden?
Indien deze op het agrarisch bouwblok uit de aanvraag staat, kan de woning meegenomen worden in sanering en
plaatsing van zonnepanelen.
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