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Onderwerp 
Middelen beschikbaar stellen voor de subsidieregeling ‘energiebesparing in plaats 
van asbestdak’ 2019 - 2020 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Een bedrag van € 1.700.000,- te onttrekken aan de Reserve duurzame 

energie (oormerk energieagenda) ten behoeve van 
a. een door Gedeputeerde Staten vast te stellen subsidieregeling 

‘energiebesparing in plaats van astbestdak ‘ 2019-2020 waarvoor een 
subsidie budget nodig is van € 1.500.000,-. 

b. de uitvoeringskosten van deze subsidieregeling waarvoor een bedrag 
van € 200.000 nodig is, te verdelen over 2019 en 2020. (€ 125.000 in 
2019 en € 75.000 in 2020). 

2. De 2e wijziging van de Programmabegroting 2019 vast te stellen. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programma 5 progammaonderdeel 5.2. Ener-
gie en Klimaat. 

 
3. Eerdere behandeling  

Provinciale Staten hebben op 8 november 2017 de Omgevingsvisie Flevoland 
Straks (2124922) vastgesteld. In deze Omgevingsvisie, meer specifiek de op-
gave Duurzame Energie, is door Provinciale Staten de ambitie vastgelegd en 
de koers uitgezet. Daarna is op 18 juli door Provinciale Staten de Opgave 
Duurzame Energie (2252633) vastgesteld. Hierin is aangegeven dat Flevoland 
wil dat het energieverbruik in Flevoland wordt verminderd en fossiele brand-
stoffen met CO2 uitstoot wordt vervangen door duurzame energie. Ook is als 
ambitie aangegeven dat  in Flevoland hoofdzakelijk energie neutrale en 
energie producerende woningen en bedrijven zullen zijn in 2030. 
Op 26 september 2018 heeft gedeputeerde Fackeldey de outlines gepresen-
teerd aan de leden van de commissie Duurzaamheid van een door Gedepu-
teerde Staten vast te stellen subsidieregeling ‘zon voor asbest.’  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1. Het voorstel raakt de budgettaire rol van Provinciale Staten. Doel van 
dit voorstel is financiële middelen beschikbaar stellen voor de uitvoe-
ring van de regeling ‘energiebesparing in plaats van asbestdak’.  

 
5. Verdere behandeling PS 

Na instemming met de financiering zullen Gedeputeerde Staten  de concept-
subsidieregeling in ontwerp vaststellen, vrijgeven voor inspraak waarna defi-
nitieve vaststelling kan plaatsvinden . De daadwerkelijke inwerkingtreding 
van deze subsidieregeling zal in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden.  
 
Korte toelichting op voorstel 
Op 31 december 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Met deze sub-
sidieregeling wordt beoogd eigenaren van asbestdaken in Flevoland (met uit-
zondering van overheidsinstellingen) te stimuleren om tegelijkertijd met de 
sanering van hun asbestdak maatregelen te treffen voor energiebesparing 
en/of het plaatsen van zonnepanelen. Indien de aanvrager zowel dakisolatie 
als zonnepanelen aanbrengt, ontvangt men een hoger subsidie.  
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De voorgestelde bedragen in de subsidieregeling zijn niet bedoeld kostendekkend te zijn en 
dienen ter ondersteuning van de verduurzamingsopgave zoals geformuleerd in de Omgevingsvi-
sie Flevoland. 

 
6. Beoogd effect 

Beoogd wordt de sanering van asbestdaken te bevorderen en het plaatsen van dakisolatie en 
zonnepanelen te stimuleren.  

 
7. Argumenten 

1.1. Energiebesparing en duurzame energie gestimuleerd. 
Door de subsidieregeling koppelt GS een kans: het bevorderen van energiebesparing en 
duurzame energie, aan een probleem: het verbod op asbestdaken met ingang van 31 de-
cember 2024.   

 
1.2. Naar verwachting is dit bedrag voldoende om te voldoen aan de vraag 

In de subsidieregeling ‘Zon erop, asbest eraf’ is in totaal een bedrag van ca.  
€ 600.000,- aangevraagd voor het verwijderen van asbest en het plaatsen van zonnepa-
nelen. De doelgroep was toen beperkt tot agrarische bedrijven en voormalige agrarische 
bedrijven en het subsidiebedrag was in die regeling beperkt tot € 4,5 per m2. te verwij-
deren asbest. In het voorstel is de regeling bestemd voor iedereen in Flevoland. Een 
nauwkeurige berekening is niet te maken en daarom is het voornemen de regeling in de 
vorm van een pilot in te stellen. Na de 1ste twee ronden aan voorstellen (najaar 2019) 
wordt een evaluatie uitgevoerd en de regeling zo nodig aangepast. 

 
1.3 Inschatting van de benodigde uitvoeringskosten. 

Voor uitvoering wordt gedachte aan het toetsen van subsidieaanvragen, schrijven van be-
schikkingen en steekproefsgewijs toetsen op realisatie van gesubsidieerde activiteiten, 
het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie i.s.m. de gemeenten het 
instellen en bemensen van een helpdesk voor de subsidieregeling en het ontwikkelen van 
kennis over de problematiek rondom asbest en asbestsanering. Gelet op de gevoeligheid 
van subsidieprocessen bestaat er een voorkeur voor het in huis houden van deze activi-
teiten boven uitbesteding (raming 0,5 fte voor 2 jaar € 80.000,-). Het steekproefsgewijs 
toetsen of gesubsidieerde activiteiten zijn gerealiseerd kan worden uitbesteed aan de 
OFGV (raming € 30.000,-). Voor het ontwikkelen van een communicatiestrategie, - uit-
voering - materiaal en – instrumenten zal waarschijnlijk externe expertise nodig zijn 
(raming € 40.000,-). Voor het instellen en bemensen van de helpdesk, het monitoren van 
de regeling en het verzamelen van feedback op de werking van de regeling wordt ge-
dacht aan het energieloket (raming voor 2 jaar € 50.000,-). 

 
2. Voor de onttrekking uit de Reserve duurzame energie is een begrotingswijziging nodig. 

Voor de onttrekking van middelen uit de Reserve duurzame energie ligt de bevoegdheid 
bij de Provinciale staten.    

 
Kanttekeningen 
De regeling wordt als pilot ingesteld. Als de regeling weinig succesvol zal blijken, wordt bezien 
hoe aanpassing van de regeling tot een grotere effectiviteit kan leiden. 

 
8. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer : 
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