
 

 

 

MEMORANDUM 

2014RGW146 

 

DATUM 7-11-2014 

AAN Leden van de Statencommissie RGW 

VAN R.E. de Vries, gedeputeerde voor bodem en milieu 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Toezegging aan commissie RGW 

 

In de Commissie RGW is toegezegd dat er nadere info zou komen over het matig gebruik van de subsidieregeling 

asbestdaken vervangen door zonnepanelen. 

 

Op 17 oktober 2012 is het convenant ‘asbestdak 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.  

 

Op basis van het convenant is in 2013 door een interprovinciale werkgroep een uniforme regeling opgesteld die 

door de afzonderlijke colleges is vastgesteld. Op 4 juni 2013 is de ‘Uitvoeringsverordening subsidie asbest eraf, 

zonnepanelen erop Utrecht’ vastgesteld (en van kracht gegaan op 1 juli 2013).  

 

In het convenant is voorzien dat begin 2014 zou worden bekeken of het convenant/ subsidieregeling bijgesteld 

dient te worden. Gezien het aantal aanvragen en de bedragen die ermee gemoeid zijn (landelijk nu ruim 1 miljoen 

euro uitgekeerd, terwijl 19 miljoen euro beschikbaar is tot eind 2014) worden niet de gewenste doelstellingen 

gehaald uit het convenant.  

Na overleg met agrariërs en subsidieverleners kwam een aantal bezwaren tegen de bestaande regeling voren.   

De ondergrens van asbestdaken (400m2) en het aantal zonnepanelen dat geplaatst moest worden bleek men te 

hoog te vinden. Verder werd als beperkende factor genoemd dat de regeling alleen gericht was op actieve 

agrarische bedrijven terwijl veel asbestdaken zich ook bevinden op voormalige agrarische bedrijven. Tot slot vond 

men de bijdrage te laag.  

 

In overleg met LTO en het departement van Infrastructuur en Milieu zijn door een interprovinciale werkgroep 

wijzigingen voorgesteld welke door ons in de wijzigingsregeling uitvoeringsverordening asbest eraf, zonnepanelen 

erop Utrecht zijn vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen betreffen verlaging van de ondergrens (van 400 m2 

naar 250m2 te verwijderen asbest), generieke verhoging van het subsidiebedrag ( van 3,00 naar 4,50 euro per 

m2), verlagen van de ondergrens van te plaatsen zonnepanelen (van 15 kiloWatt-piek naar een capaciteit van 

tenminste 5 KiloWatt-piek), verhoging van de maximale subsidie (van 7.500 tot 15.000 euro), verruiming regeling 

met toevoeging van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied en verlenging van de looptijd 

van de regeling (van 1 september 2014 tot 1 september 2015).  

De ‘Wijzigingsregeling uitvoeringsverordening subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop Utrecht’ is vastgesteld om 

alsnog de doelstellingen van het convenant te kunnen behalen. De wijzigingsregeling is met ingang van 1 juli 

2014 van kracht geworden.  

 

In de periode juli 2013 tot juni 2014 werd in Utrecht aan 16 aanvragers een bedrag van € 51.369 uitbetaald. 

 

In de periode van juli tot en met oktober 2014 ging het om 14 aanvragen:  Er werd een bedrag van € 30.789 

uitbetaald, en € 20.322 toegekend in afwachting van uitbetaling. Bij één aanvraag (€ 3735)  is nadere informatie 

gevraagd.   

 

De communicatie t.a.v. de regeling wordt verzorgd door LTO. In oktober werden tijdens een bijeenkomst 

bijvoorbeeld 140 agrariërs geïnformeerd over de gewijzigde regeling. Daarnaast verzorgt LTO de landelijke 

communicatie over de regeling.  
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We kunnen voorzichtig concluderen dat de animo voor het aanvragen van een subsidiebijdrage toeneemt, maar 

het is nog te vroeg om conclusies te trekken over het behalen van de voorgenomen doelstellingen.  In totaal gaat 

het tot dusver om de vervanging van ca. 30.000 m2 asbestdak.  


