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Augustus 2016
Stand van zaken in verschillende provincies
In de provincies Drenthe, Gelderland, Utrecht, NoordHolland en ZuidHolland is nog (beperkt) budget beschikbaar. Toekenning gebeurt op
basis van binnenkomst van de aanvragen. De provincie Friesland heeft de regeling iets aangepast en verlengd. In de overige provincies is
de regeling volledig uitgeput. Kijk op de pagina van de betreffende provincie voor de voorwaarden.

Stimuleringsregeling in Friesland verlengd
De regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ heeft in Friesland een vervolg gekregen. Nadat de regeling vanaf 2013 tot juni 2016 openstond
voor agrarische gebouwen kunnen in de vervolgregeling, die 19 juli van kracht is gegaan, ook andere eigenaren van gebouwen met
asbestdaken profiteren. In totaal is er € 500.000, voor de vervolgregeling beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Informatiebijeenkomst provincie NoordHollland
De provincie NoordHolland en LTO Noord organiseren woensdag aanstaande een informatiebijeenkomst over de praktische aspecten van
asbestsanering en de fiscale en financiële mogelijkheden daarbij. Waaronder de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, die
in NoordHolland tot 1 september 2016 beschikbaar is. Bovendien wordt informatie gegeven over de mogelijkheid aan te sluiten bij een
collectief asbestsaneringstraject. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 augustus 2016 om 20.00 uur bij De Alkmaarse Poort, Omval
72 in Alkmaar.

Collectieve asbestsanering in Drenthe
Ruim 120 boeren en tuinders en enkele burgers in Drenthe zijn geïnteresseerd in deelname aan een collectief traject voor asbestsanering,
eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen. Dat bleek tijdens twee voorlichtingsavonden, waarin de geïnteresseerden
onder meer werden geïnformeerd over de provinciale en landelijke stimuleringsregeling, de kosten, de voorwaarden en de uitvoering van
deelname aan het collectief. Aanmelden voor het collectief is nog mogelijk.
Onlangs liet de provincie Drenthe weten dat de stimuleringsregeling in Drenthe een succes is. Lees hier het volledige bericht.

Veelgestelde vraag
Tot wanneer loopt de regeling en wanneer moeten de werkzaamheden uitgevoerd zijn?
In de provincies waar nog budget beschikbaar is, liggen de sluitingsdata voor aanvragen tussen 1 september en 31 oktober 2016. Voor die
provincies geldt dat de werkzaamheden uiterlijk 31 december 2016 afgerond moeten zijn. Met uitzondering van provincie ZuidHolland. Daar
dienen de werkzaamheden 30 november 2016 uitgevoerd te zijn. De provincie Friesland heeft de regeling verlengd. Kijk op de pagina van
de betreffende provincie voor de voorwaarden.

Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'
www.asbestvanhetdak.nl
Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de
juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mail naar: helpdesk@asbestvanhetdak.nl
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