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Asbest eraf zonnepanelen erop

Oude asbestplaten

Demontage asbestplaten

Nieuwe (geïsoleerde) damwandplaten

Geplaatst damwandplaten dak

Zonnepanelen erop

Door een goede samenwerking tussen Duurzame Energiesystemen Nederland en Asbest verwijderingsbedrijf Flory BV wordt op een professionele manier uw asbest dak vervangen door een duurzaam zonne-energie dak

Voorwaarden voor subsidie op : asbest eraf - zonnepanelen erop
Deze regeling geld voor agrarische ondernemers
de aanvrager realiseert jaarlijks een opbrengst van tenminste € 25.000,De subsidie bedraagt: € 3,- per m² met een maximum van € 7.500,Subsidievereisten (werkzaamheden dienen uitgevoerd te zijn voor 31-10-2014!)
1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:
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De aanvrager realiseert jaarlijks een opbrengst van tenminste € 25.000,De aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het asbest dak of de asbestdaken die worden verwijderd en afgevoerd.
Het asbest dak of asbestdaken die worden verwijderd en afgevoerd, zijn gelegen op een bedrijfslocatie in de provincie Drenthe
Het te verwijderen en af te voeren asbest dak of asbestdaken heeft een oppervlakte van tenminste 400 m²
De inventarisatie van het te verwijderen asbest dak of asbestdaken is uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf
Het verwijderen en afvoeren van het asbest dak of asbestdaken wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf
De aanvrager plaatst zonnepanelen
De te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een asbestvrij dak
De te plaatsen zonnepanelen hebben een capaciteit van tenminste 15 kiloWatt-piek
De te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een dak van een gebouw dat gelegen is op dezelfde bedrijfslocatie als het te verwijderen en af te voeren asbest dak of asbestdaken
De aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geplaatst
De aanvrager beschikt over de noodzakelijke vergunningen en voldoet ook aan de geldende procedurevoorschriften voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteit en het plaatsen van zonnepanelen
De aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005
De aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen, bedoeld in het vorige onderdeel, in het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden
De aanvrager geeft goedkeuring aan Gedeputeerde Staten tot inzage in de gegevens van het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden;

2. Om aan te tonen dat de subsidiabele activiteit voldoet aan de vereisten in het vorige lid, ligt aan de subsidiabele activiteit tenminste het volgende ten grondslag
*
*
*
*
*

Gegevens van de meest recente Landbouwtelling ten aanzien van de SO
Een asbestinventarisatierapportage conform certificering SC-540 uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005
Een getekende offerte of overeenkomst ter zake van de verwijdering van asbest
Een getekende offerte of overeenkomst ter zake van de zonnepanelen
Noodzakelijke vergunningen of verrichte meldingen.

3. Vereisten subsidieaanvraag
Een subsidieaanvraag voldoet in ieder geval aan de volgende vereisten
* Subsidieaanvragen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten
* Subsidieaanvragen worden ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier;
* Een subsidieaanvraag bevat tenminste het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen.

