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Onderwerp: Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe

Geachte voozitterileden,

De staatssecretaris van lnfrastructuur en Milieu en de gezamenlijke provincies zijn op

17 oktober 2012 overeengekomen dat in de periode 2012-2014 door de provincies,

met rijksmiddelen, een regeling wordt opgesteld en uitgevoerd met een dubbele doel-

stelling. Enezijds om te stimuleren dat asbestdaken bij agrarische ondernemers wor-

den gesaneerd en anderzijds om in die gevallen op een deel van de daken zonnepa-

nelen te plaatsen. De provincies hebben op grond van dit convenant een inspannings-

verplichting om te streven naar een versnelde sanering van 4 miljoen m2 asbestdak

voor 31 december 2014. Hiervoor stelde het departement € 20 miljoen beschikbaar.

De verdeling per provincie staat aangegeven in het convenant. Voor Drenthe gaat het

om € 1.044.000,--. Met de uitvoering van het convenant wordt vooruitgelopen op een

mogelijke AMvB waarin het verboden wordt voor zowel particulieren als bedrijven om

vanaf 2024 asbestdaken of asbestgolfplaten voorhanden te hebben. Medio 2012was
er landelijk nog ca. 130 miljoen m2 aan asbesthoudende daken en -gevelpanelen

waarvan 75o/o in de agrarische sector.

Voorbereid i ngstraiect
ln interprovinciaal verband zíjn vervolgens stappen gezet om te komen tot een spoe-

dige openstelling, van een regeling in elke provincie. Openstelling voor de zomer is

voor de agrarische doelgroep van belang om 2013 te benutten voordat de stallen voor

de winter weer in gebruik worden genomen. lngezet is op 4 trajecten die deels naast

elkaar in gang zijn gezet: de opstelling van een fiuridische) regeling, de keuze van een

uitvoeringsorganisatie, het opstellen en uitvoeren van een communicatietraject en de

bestu u rlijke beslu itvorming.

ln het voorbereidingstraject is overleg gevoerd met extern betrokkenen te weten het
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van asbest-inventarisatiebedrijven en asbest-saneringsbedrijven. Bouwend Nederland
en installatiebedrijven (Uneto VNI) zijn geÏnformeerd.
De collectieve aanpak heeft geleid tot het instellen van een centrale helpdesk, waar
aanvragers terecht kunnen met vragen, en de inrichting van één centraal loket voor de
afhandeling van de aanvragen. Op basis van een drietal offertes is de organisatie
Meer Met Minder geselecteerd als uitvoeringsorganisatie. Daarmee is bereikt dat de
regeling in elke provincie op dezelfde leest is geschoeid en gedurende dezelfde
periode wordt uitgevoerd. ln Drenthe gaat het naar schatting om 200 aanvragen. Het
communicatietraject wordt uitgevoerd door LTO in samenwerking met de provinciale
communicatieafdelingen en omvat een combinatie van middelen als nieuwsbrief, web-
site, helpdesk en free publicity. Door de combinatie van Meer Met Minder en LTO
wordt de agrarische doelgroep optimaal ontzorgd.

Doel en Bereik van de regelinq
De regeling richt zich, conform de afspraak met het Rijk, op het agrarisch bedrijfsle-
ven. Er dient daarom sprake te zrln van substantiële agrarische inkomensveniverving.
Het voorstel maakt het mogelijk om ook daken te saneren van gebouwen op het agra-
risch bouwblok die voor nevenfuncties in gebruik zijn. De bijdrage wordt gesteld op
€ 3,-- per m2 dak ofwel ongeveer een derde van de te maken kosten voor het verwij-
deren en afuoeren van asbest. Een en ander moet in combinatie worden gezien met
de fiscale faciliteiten die voor investeringen in asbestverwijdering en het plaatsen van
zonnepanelen kunnen worden ingezet (MlA, EIA en VAMIL). Het minimumoppervlak
van 400 m2 is een optimum tussen een goede dekkingsgraad en het tegengaan van
versnippering met hoge "overhead". De maximale bijdrage voor de sanering bedraagt
€ 7.500,-- en is een begrenzing die voorvloeit uit het beperken van het staatssteun-
risico. Voor zonnepanelen is een minimumeis gesteld aan het geÏnstalleerd vermogen
van 15 kW-piek. Plaatsing op een ander dak dan het gesaneerde dak, mits op hetzelf-
de agrarisch bouwblok, is als alternatief mogelijk. Als aanvulling op de saneringsbij-
drage wordt in Drenthe via de DrentseEnergieOrganisatie (DEO) een bedrag van
€ 500.000,-- ingezet voor de financiering van de aanschaf van zonnepanelen.

Op basis van het convenant is er begin 2014 een tussentijds ijkmoment en in maart
2015 is de eindevaluatie. Op basis hiervan wordt u op de hoogte gehouden van de
uitvoering in de provincie Drenthe.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,
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