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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Aanleiding 
Vorig jaar is het convenant ‘asbest eraf zonnepanelen erop’ tussen Rijk en provincies afgesloten. Het Rijk heeft 
een bedrag van ruim acht ton beschikbaar gesteld voor asbestsanering op Utrechtse agrarische bedrijven. 
Agrariërs die subsidie ontvangen voor asbestsanering moeten in ruil daarvoor zonnepanelen terugplaatsen.  
 
Voorgeschiedenis 
Een interprovinciale werkgroep heeft een uniforme regeling opgesteld die door de afzonderlijke colleges is 
vastgesteld. De regeling is gebaseerd op ervaringen van de provincies Friesland, Overijssel en Gelderland waar 
eerder vergelijkbare regelingen zijn opgesteld.  

 
Essentie / samenvatting: 
Agrariërs kunnen vanaf 1 juli 2013 subsidie aanvragen voor de sanering van asbest daken op hun agrarische 
bedrijfslocaties onder de voorwaarde dat zonnepanelen worden teruggeplaatst. De hoogte van de subsidie 
bedraagt € 3 euro / m2. De ervaring is dat met deze bijdrage een voldoende stimulerende werking wordt 
gegenereerd. Agrariërs die subsidie ontvangen voor asbestsanering moeten in ruil daarvoor minimaal 15KW aan 
zonnepanelen terugplaatsen. Dit komt overeen met ongeveer 60 zonnepanelen.  
 
Concepten van de regeling zijn besproken met externe belanghebbenden zoals het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, VNG, LTO Noord/ZLTO en vertegenwoordigers van asbest-inventarisatiebedrijven. Alle bovenstaande 
partijen hebben positief gereageerd op de concept regeling.  
 
De randvoorwaarden van de regeling zijn zo opgesteld dat ook kleinere agrarische bedrijven in aanmerking 
komen voor subsidie. Dit is voor Utrecht van belang vanwege de relatief kleinschalige landbouw.  
 
Op verzoek van de interprovinciale werkgroep heeft stichting Meer met Minder offerte uitgebracht die aansluit bij 
provinciale wensen voor uitvoering. Meer met Minder is een organisatie op non-profit basis waarmee eerder 
goede ervaringen zijn opgedaan bij uitvoering van regelingen op het gebied van energiebesparing in de 
gebouwde omgeving.  
 



 

  

Wij hebben besloten de Uitvoeringsverordening subsidie asbest eraf en zonnepanelen erop vast te stellen en 
Stichting Meer met Minder te mandateren de regeling namens de provincie uit te voeren.   

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Omgerekend kan er in Utrecht ongeveer 27 hectare asbest dakoppervlak bij agrarische bedrijven gesaneerd 
worden. Verwachting is dat hiermee ongeveer 10% van het aanwezige asbest in het landelijk gebied gesaneerd 
kan worden. Daarnaast wordt door installatie van zonnepanelen een bijdrage geleverd aan de energietransitie 
binnen de provincie Utrecht. 
 
Financiële consequenties 

De provincie Utrecht heeft een bedrag van €813.000 van het Rijk ontvangen voor uitvoering van deze regeling.  
Na aftrek van voorbereiding- en uitvoeringskosten blijft in totaal blijft een bedrag van €756.740 als subsidie 
beschikbaar voor de regeling ‘asbest eraf zonnepanelen erop Utrecht’. Deze middelen zullen in de loop van 2013 
en 2014 worden ingezet. Verwachting is dat het grootste gedeelte van de beschikkingen in 2014 zal worden 
afgegeven.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De Uitvoeringsverordening zal per 1 juli 2013 in werking treden. Aanvragen kunnen vanaf dat moment worden 

ingediend via een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en de Uitvoeringsverordening subsidie asbest eraf en zonnepanelen erop 
Utrecht. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


