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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

over het 'Dakvrienden initiatief van Essent 

Geachte heer Boswijk, 

Toelichting: 
Op 3 oktober 2018 hebben Provinciale Staten motie 98 aangenomen waarbij GS wordt opgeroepen om werk te 
maken van het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen. In de Statenvergadering van 6 november 2018 
is tevens motie 126 aangenomen voor het onderzoeken van het benutten van geschikte daken voor 
zonnepanelen. Recent heeft Essent het concept DakVrienden gelanceerd . Met DakVrienden ondersteunt 
Essent bedrijven met het opruimen en vervangen van minimaal 800 m2 asbestdak op basis van het meter-voor 
een-meter concept. Essent vervangt een meter asbestdak voor een meter schoon dak. Als tegenprestatie 
verleent de eigenaar het opstalrecht van het dak aan Essent voor het plaatsen van zonnepanelen. Hiermee zal 
Essent groene energie gaan opwekken gedurende 20 jaar. Na 20 jaar draagt Essent de zonnepanelen 
kosteloos aan de eigenaar over. Dit nieuwe concept is voor het CDA aanleiding tot het stellen van de volgende 
vragen: 

1. Is GS op de hoogte van dit initiatief 

Antwoord: 
Ja. 

2. Is GS het met het CDA eens dat dit initiatief mee zou kunnen werken aan het saneren van de 
asbestdaken in de Provincie Utrecht en tegelijk bijdragen aan de energieopgave waarvoor wij staan? 

Antwoord: 
Ja. Initiatieven van Essent, maar ook van een bedrijf als Kingspan (die samenwerkt met Eneco) 
kunnen een bijdrage leveren aan de versnelling van de asbestsanering en een bijdrage leveren aan de 
energieopgave door de lokale productie van duurzame energie. Er is zeker een markt voor. Essent 
geeft aan al 2500 aanvragen binnen te hebben gekregen (= ca. 4 miljoen m2 asbestdak) waarmee het 
doel dat het bedrijf zich gesteld had is gehaald. Het totale asbestdakoppervlak in Nederland wordt 
echter geschat op 90 miljoen m2. Een groot deel daarvan bevindt zich in de agrarische sector. 
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Essent stelt wel eisen voor deelname t.a.v. de dakconstructie en de bedrijfszekerheid. 
Voor bedrijven die graag zouden willen deelnemen aan een initiatief als van Essent, maar niet in 
aanmerking komen is het interessant te vermelden dat ook de overheid actief is in het ondersteunen 
van minder draagkrachtige asbestdakeigenaren en het bevorderen van de plaatsing van 
zonnepanelen. Er is een Nationaal asbestfonds in de maak waaruit leningen zullen worden verstrekt 
voor het saneren van asbestdaken. Provinciale Staten worden hierover nog geïnformeerd. Voor de 
plaatsing van zonnepanelen kunnen bedrijven en organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel een SOE subsidiebijdrage aanvragen en als ze hun businesscase niet rond krijgen en 
gevestigd zijn in de provincie Utrecht kunnen ze een beroep doen op het energiefonds van de 
provincie Utrecht. 

3. Welke rol kan de Provincie Utrecht vervullen om dit initiatief in de provincie Utrecht te introduceren en 
daarmee de energieopgave te versnellen? 

Antwoord: 

Op dit moment verkent de provincie Utrecht hoe efficiënt en effectief invulling kan worden gegeven aan 
motie 98 waarin GS wordt opgedragen om geld vrij te maken voor een nieuwe subsidie 'asbest eraf en 
zonnepanelen erop'. De aanpak van Essent en andere marktinitiatieven worden hierin meegenomen. 
Met de uitvoering van deze verkenning wordt ook een bijdrage geleverd aan uitvoering van motie 126. 
Over de resultaten worden Provinciale Staten nog geïnformeerd. Via de Website 
www.asbestdakenopnul.nl die is ontwikkeld voor gemeenten en bewoners en in het eerste kwartaal 
van 2019 online komt, zal informatie verspreid worden over markinitiatieven zoals van Essent, 
Kingspan en andere bedrijven. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 

Voorzitter, 

Secretaris, 
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