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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
zonnepanelen op asbestdaken

Geachte heer Duut,

ln uw brief van 25 januari 2019 stelde u een aantal vragen over zonnepanelen op as-
bestdaken. Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq 1

ls het college op de hoogte van deze mogelijkheid en zo nee, is zij bereid deze nader
te onderzoeken?

Antwoord 1

Ja. Wij zijn op de hoogte van het initiatief. Naar wfi vermoeden doelt u hierbij
op de pilot'SamenZONderasbesf'van ECoop. Wij zien geen reden tot het
nader onderzoeken van de mogelijkheid om in navolging van de provincies
Fryslân en Groningen dit concept in Drenthe te ondersteunen.

Vraao2
lndien mocht blijken dat ook het college positief is over deze mogelijkheid, is het col-
lege dan bereid dit te faciliteren in zowel operationele als financiële zin?

Antwoord 2
Nee. Deze pilot heeft voor ons geen meerwaarde.

Vraaq 3
Zo ja, op welke termijn kan het college een pilot van start laten gaan?

Antwoord 3

Zie antwoord I en 2.



Vraag 4

Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Antwoord 4
ln Drenthe zijn wij al veel verder met het asbesfdossier zodat de pilot naar
onze mening geen aanvulling vormt op de initiatieven die al in gang zijn gezet.

Als voorbeeld benoemen wflde in oktober 2018 opgerichte coöperatie Asóesf-
schakel Drenthe, de in juni 2018 opgeleverde eerste openbare asbesf-

dakenkaart van Nederland en de eind 2017 geintroduceerde Asbestregeling

Drenthe (lening). Daarnaast is er aleen pilot in Een in voorbereiding waar de
Energie Coöperatie Noordseveld bij betrokken is en waaruan de ervaringen

zullen worden meegenomen naar andere initiatieven rond de vervanging van

asbesfdake n en aanleg van (collectieve) zonnedaken.
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Assen, 25 januari 2019 

Betreft: schriftelijke vragen zonnepanelen op asbestdaken 

 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

Sinds vorig jaar wordt er in de provincie Friesland, met steun van die provincie, een 
pilot uitgevoerd waarbij een te saneren asbestdak beschikbaar wordt gesteld aan een 
energiecoöperatie voor het plaatsen van zonnepanelen (zie de website 
samenzonderasbest.nl).  

De energie van de zonnepanelen gaat naar gebruikers in de directe omgeving.         
De financiële opbrengst van de panelen is voor de eigenaar van het dak, die hiermee 
de kosten van de asbestsanering (gedeeltelijk) kan financieren. 

50PLUS is van mening dat deze regeling, die dit jaar ook in Groningen van start gaat, 
vooral voor minder daadkrachtige eigenaren van asbestdaken een goede oplossing 
kan zijn, temeer daar deze optie tevens bijdraagt aan duurzame energieopwekking.  

Wij vragen u derhalve: 

1. Is het college op de hoogte van deze mogelijkheid en zo nee, is zij bereid 
deze nader te onderzoeken? 

2. Indien mocht blijken dat ook het college positief is over deze mogelijkheid, 
is het college dan bereid dit te faciliteren in zowel operationele als 
financiële zin? 

3. Zo ja, op welke termijn kan het college een pilot van start laten gaan? 
4. Zo nee, waarom niet? 

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en zien uw reactie met belangstelling 
tegemoet, 

Fractie 50PLUS 

Frank Duut 


