
ASBEST ERAF = ZON EROP
De aanpak van asbestdaken door lokale energie-initiatieven 
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Inleiding

Stappenplan

Op veel (boeren)erven in Overijssel staan schuren met asbestdaken. Veel van die daken zijn 
prachtig gelegen ten opzichte van de zon en daardoor geschikt voor het opwekken van energie. 
Als lokaal energie-initiatief kun je met asbest eraf – zon erop een maatschappelijk probleem 
oplossen én tegelijkertijd duurzame energie opwekken voor de lokale bevolking! 
 
Lokale energie-initiatieven kunnen niet om asbestdaken heen. Zonnepanelen mogen niet op een 
asbestdak worden geplaatst. De combinatie asbest eraf - zon erop biedt mogelijkheden voor elk lokaal 
energie-initiatief*. Ook voor de eigenaar van de schuur is het een kans. Asbestdaken vormen namelijk 
een gezondheidsrisico voor erfeigenaren, omwonenden en de leefomgeving. Daarnaast zijn asbestdaken 
steeds lastiger verzekerbaar. Premies gaan omhoog en de dekking van kosten bij schade door brand of 
storm zijn aanzienlijk verlaagd. Kortom, een asbestdak vormt een potentieel financieel én economisch 
risico voor een dakeigenaar. 

Als lokaal energie-initiatief kun je erfeigenaren ontzorgen door ze te informeren over het belang van 
de sanering van een asbestdak, de combinatie van saneren met het realiseren van een zonnedak, de 
financiering én de uitvoering. Hoe pak je dit nu aan en waar moet je op letten? Deze brochure inclusief 
stappenplan helpt je op weg. Maak daarbij ook gebruik van de kennis van erfcoaches, LEI-coaches en 
van bestaande financiële instrumenten zoals die van het Energiefonds Overijssel.

*Uit recente webinars over de businesscase van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is duidelijk 
geworden dat de totale opbrengsten van grote zonnedaken in principe dekking kunnen bieden voor de kosten van 
asbestsanering. 

Asbestdaken vinden Haalbaarheid Financiering Uitvoering

Hoe vind ik een asbestdak?
Mogelijk heb je via je lokale netwerk al een locatie met een asbestdak op het oog. Zo niet, dan kun je via de 
Asbestdakenkaart van de provincie Overijssel op straatniveau panden met asbestverdachte daken vinden. 
Daarnaast kan een asbestdak ook op je pad komen en zoek je hiervoor een oplossing. 
Klik hier voor een Asbestdakenkaart van Overijssel!

Heb je een of meerdere asbestdaken gevonden, voer dan eerst een persoonlijk oriënterend gesprek met de 
dakeigenaren. Verken of er interesse is in de sanering van het asbestdak in combinatie met een collectief 
zonnedakproject. Inventariseer de vragen die er bij de dakeigenaar leven (verzekering bij brandschade, 
verspreiding glassplinters, wat er na de exploitatieperiode gebeurt, wil de dakeigenaar een deel van de stroom 
zelf gebruiken). Haal op wat de dakeigenaar graag wil weten voordat hij mee wil of kan doen.

https://overijssel.asbestdakenkaart.nl/
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Erfcoaches Overijssel
Het is goed om te weten dat er bij erfeigenaren in veel gevallen meer speelt dan alleen de sanering van het 
asbestdak of wensen voor energiebesparing. Er zijn vaak aanvullende vraagstukken over de toekomst, zoals 
bedrijfsopvolging, doorontwikkeling van het bedrijf of sloop van opstallen. Komt dit aan de orde tijdens een 
gesprek, verwijs de erfeigenaar dan door naar een erfcoach. Met de erfcoaches van provincie Overijssel 
kunnen ze hierover kosteloos en vrijblijvend in gesprek gaan. Erfcoaches kunnen ook een schakel zijn tussen 
energie-initiatieven en erfeigenaren. 

Klik hier voor de contactgegevens van de erfcoaches

Bereid je voor en doe onderzoek 
Is er een locatie gevonden in een postcodegebied waar je als lokaal energie-initiatief actief bent én is de 
dakeigenaar gemotiveerd om aan de slag te gaan met de sanering van het asbestdak? 

Onderzoek dan of asbest eraf – zon erop haalbaar is. Inventariseer:
1. Het aantal te installeren zonnepanelen (quick-scan)
2. Eventueel benodigde dakversterking / constructieberekening
3. Mogelijkheden voor netaansluiting
4. Indicatieve kosten voor de sanering van het asbestdak

Vraag voor een indicatie van de kosten een offerte op bij een asbestsaneerder in jouw buurt. 
Klik hier voor een overzicht van gecertificeerde asbestsaneerders

Stel een businesscase op
Stel op basis van de quick-scan een indicatieve businesscase op en maak inzichtelijk wat de opbrengsten 
(dakvergoeding), kosten (investering asbestsanering) en energieopbrengsten voor de dakeigenaar zijn. 
De inkomsten uit de vergoeding voor het verhuren van het dak zullen de totale investeringskosten voor 
de asbestsanering voor een deel dekken. Zelf investeren in de sanering van het asbestdak blijft voor de 
dakeigenaar noodzakelijk. 
• Een LEI-coach zet zich in voor lokale energie-initiatieven in Overijssel en kan adviseren bij het opstellen van 

de businesscase.
• Voor dekking van voorbereidingskosten kan een LEI-voucher van toepassing zijn.
• Voor ervaringsverhalen kun je terecht bij de expertpool lokale energie-initiatieven. Een aantal lokale energie-

initiatieven heeft ervaring met asbestsanering. Vraag hen naar hun aanpak, uitvoerders of draaiboeken.  

Voor meer gedetailleerde informatie voor onderzoek naar de haalbaarheid van een project, zie het stappenplan 
op pagina 8.

Hoe onderzoek ik de haalbaarheid?

https://www.digitaleerfcoach.nl/contact
http://www.ascert.nl/
https://www.lokaleenergieoverijssel.nl/ondersteuning/opstarthulp/
https://www.lokaleenergieoverijssel.nl/financiering/opstartsubsidies/
https://www.lokaleenergieoverijssel.nl/ondersteuning/expertpool/


5

Algemene financiering 
De financiering van de installatie van zonnepanelen komt voor rekening van het lokale energie-initiatief. Dit kan 
door middel van:
• 100% eigen vermogen (EV) van de leden 
• een deel EV en een deel vreemd vermogen (VV) van een bank of andere financier
De dakeigenaar financiert de sanering van zijn asbestdak. Tegenover een deel van deze kosten staan 
natuurlijk inkomsten uit de dakvergoeding tijdens de exploitatie van het SCE/postcoderoosproject. 

Subsidies
Asbest eraf, zon erop
De provincie Overijssel heeft voor asbestdakeigenaren die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van zon 
op dak een nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ samengesteld. Met deze subsidieregeling wil de 
provincie eigenaren van een asbestdak groter dan 35 m2 ondersteunen bij de sanering van het dak inclusief 
de vervanging voor een nieuw duurzaam dak. De provincie heeft voor deze subsidie € 1,25 miljoen euro 
beschikbaar gesteld. Zolang er budget is, kan een dakeigenaar zich hiervoor inschrijven. 

De belangrijkste voorwaarden zijn:
• Het asbestdak ligt in Overijssel en is groter dan 35 m2
• Het verwijderen en afvoeren van het asbestdak wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf
• De zonnepanelen worden geplaatst op het nieuwe gesaneerde dak
• Het aantal geplaatste zonnepanelen moet minimaal voorzien in eigen elektriciteitsverbruik.

De maximale hoogte van de subsidie is € 5000,- per aanvraag en elke dakeigenaar kan éénmalig de subsidie 
aanvragen. De subsidie wordt ook uitgekeerd als er vanwege congestieproblemen nog niet kan worden (terug)
geleverd aan het hoofdnetwerk.

Voor meer informatie kan men terecht bij het subsidieloket van de provincie.  
Subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’ 

Maatwerklening en Verzilverlening
Bij de provincie Overijssel wordt op dit moment een SVn Maatwerklening asbestdaksanering* en een SVn 
Verzilverlening ontwikkeld. In de eerste maanden van 2022 wordt er meer duidelijkheid over de kaders en 
voorwaarden verwacht.
* De SVn Maatwerklening asbestdaksanering is een lening bestemd voor dakeigenaren die geen spaargeld in 
kunnen zetten én niet bij een bank terecht kunnen.

Hoe financier ik het project?

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/asbest-eraf-zon-erop/
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Overbrugging
De kosten voor de sanering van het asbestdak worden gemaakt voordat de zonnepanelen op het 
dak komen, terwijl de inkomsten uit de dakvergoeding verspreid zijn over de exploitatie van het SCE/
postcoderoosproject van 15 jaar. Om dit probleem op te lossen kun je als lokaal energie-initiatief er 
samen met de dakeigenaar voor kiezen om de dakvergoeding te kapitaliseren. Dit betekent dat het 
lokale energie-initiatief de dakvergoeding voor de komende 15 jaar vast vooruit betaalt. Met dit geld kan 
de dakeigenaar dan (een deel van) de sanering van het asbestdak betalen. 

Energiefonds Overijssel
Het Energiefonds Overijssel (EFO) kan een zonnepaneleninstallatie in combinatie met asbestsanering 
voor ongeveer 80% financieren. 

De minimale financieringsomvang vanuit EFO is aanzienlijk: 1 miljoen euro. Hierbij heeft EFO voor 
diverse lokale energie-initiatieven een ‘volloop vehicle’ opgezet waardoor er meerdere projecten in één 
lening kunnen worden gebundeld.

Hoe vind ik de juiste uitvoerende partij?

Een geschikte ontzorgende asbestsaneerder is een must voor een vloeiend en soepel proces 
van asbestdak naar een nieuw duurzaam dak. Het lokale energie-initiatief kan zich richten 
tot een lokale of regionale gecertificeerde asbestsaneerder. Zij kennen vaak de omgeving, 
bijbehorende uitdagingen en hebben nuttige contacten. 

Gecertificeerde asbestsaneerders
Een overzicht van professionele en gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven vind je hier. 

TIP
Uiteraard zijn er lokale energie-initiatieven met ervaring met asbestsanering die hun draaiboeken 
beschikbaar hebben gesteld of kunnen stellen. Maak gebruik van deze kennis en maak er je eigen 
versie van, voor zowel grote daken als kleine. 

Klik hier voor de expertpool voor lokale energie-initiatieven.

Meer informatie

De provincie heeft voor de aanpak van asbestdaken een informatieve site ontwikkeld waar diverse 
informatiepakketten aan te vragen zijn om je te oriënteren.

Bekijk ook eens het stappenplan van Enschede Energie voor de projectontwikkeling van zonnedaken.

https://www.energiefondsoverijssel.nl/
mailto:http://www.ascert.nl?subject=
mailto:https://www.lokaleenergieoverijssel.nl/ondersteuning/expertpool/?subject=
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/asbestdaken/
http://www.lokaleenergieoverijssel.nl/wp-content/uploads/2022/01/EnschedeEnergie-Fasering-zonnedakproject-2021-1.pdf 
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Stappenplan onderzoek haalbaarheid

Concept dakplan
(inschatting PV)Intake

Indicatie kosten en 
sterkteberekening

Haalbaarheidstudie
SCE

Offerte 
opvragen

Samenwerkings-
overeenkomst en
intentieverklaring

Onderdeel onderzoek Relevante informatie / vragen erfeigenaar

STAP 1 Intake- of startgesprek • Waar komt de vraag binnen (lokale energie-initiatieven)?
• Zijn er meer geschikte daken van schuren op het erf waar geen 

asbest op zit? Of kan zon op het bouwvlak uitkomst bieden?
• Is er sprake van een nieuwe functie (caravanstalling, werkplaats)?

Gemeente komt in beeld. Wat mag?
• Bepaal de toekomstvisie van de eigenaar. 

Bij asbest gaat het vaak om voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. 
Welk beeld heeft de eigenaar bij toekomstig gebruik van de schuur. 
Behoudt de schuur een agrarische functie?

De eigenaar kan een erfcoach inschakelen om samen het 
toekomstperspectief te bepalen.

STAP 2 Concept dakplan, 1e 
inschatting of PV kan 
en het aantal panelen

De basis: Maak op basis van de oppervlakte en de dakoriëntatie (alleen 
zuidoriëntatie of oost-west) een inschatting van het aantal panelen. 

Met een simulatieprogramma zoals PVSOL kan er nauwkeuriger een 
installatie zonnepanelen en de elektriciteitsproductie worden berekend. 

STAP 3 Indicatie kosten 
saneren asbest & 
sterkteberekening dak

• De kosten van saneren zijn op te vragen bij gecertificeerde 
asbestsaneringsbedrijven.

• De kosten voor nieuwe dakbedekking is afhankelijk van de wensen 
van de eigenaar (nieuwe golfplaten of sandwichpanelen).

 
Vaak is een constructieberekening niet voorhanden. Een 
constructierapport waaruit blijkt dat het vernieuwde dak de last kan 
dragen, is noodzakelijk (verzekeren/financieren). Deze berekening 
moet dus uitgevoerd worden. Versterkingen kunnen eventueel 
tegelijkertijd met het saneren aan de constructie worden doorgevoerd.

STAP 4 Haalbaarheidsstudie 
Subsidieregeling 
Coöperatieve 
Energieopwekking 
(SCE)

Op basis van bovenstaande gegevens kan een eerste indicatieve 
berekening worden gemaakt. 

De SCE kent twee vergoedingscategorieën:
1. Voor kleine daken tot ongeveer 250 panelen met een 

kleinverbruikaansluiting (maximaal 3 x 80 A) 
2. Voor projecten met meer dan 250 panelen met een 

grootverbruikaansluiting > dan 3 x 80 A.  

Bekijk hiervoor ook de website van RVO.

https://www.ascert.nl
https://www.ascert.nl
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce
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Onderdeel onderzoek Relevante informatie / vragen erfeigenaar

STAP 5 Offerte aansluiting 
Enexis / 
transportindicatie

Is het resultaat van de eerste calculaties positief dan een offerte 
aanvragen bij Enexis. 

De eenmalige en jaarlijkse kosten van de aansluiting zijn ook van 
belang voor een sluitende businesscase. Er zijn standaardtarieven 
bekend bij Enexis voor een eerste inschatting van de kosten. 
Voor de SCE-aanvraag is het nodig dat Enexis een transportindicatie 
verstrekt. Dat wil zeggen dat het netwerk op de betreffende locatie nog 
ruimte heeft voor extra stroomproductie.

STAP 6 Samenwerkings- 
overeenkomst/ 
intentieverklaring Recht 
van Opstal

Aan de voorbereidingen van een project asbest eraf en coöperatieve 
opwekking energie zit best nog veel werk. Om teleurstellingen over en 
weer te voorkomen, is het belangrijk om de afspraken goed op de rij 
te zetten. Daarvoor kan een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
worden. Het lokale energie-initiatief en de dakeigenaar spreken dan 
af dat het project uitgevoerd gaat worden, mits alle voorbereidende 
stappen tot een haalbaar plan leiden.

Aanvraag SCE

Onderdeel onderzoek Relevante informatie / vragen erfeigenaar

STAP 1 Verzamelen 
documenten voor de 
SCE aanvraag

Voor het indienen van de aanvraag Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking moeten een aantal documenten meegestuurd 
worden, onder andere:
• Transportindicatie Enexis (alleen bij grootverbruik)
• Haalbaarheidsstudie (model RVO)
• Intentieverklaring Recht van Opstal (model RVO)
• Meer informatie is te vinden op de website van RVO

STAP 2 Indienen aanvraag voor 
SCE

Aanvraagperiode
Budget

STAP 3 Na toekenning subsidie Offertes installateurs (Coöp)
Definitieve businesscase (Coöp)
Notariële akte het recht van opstal vestigen 
Opdracht asbestsanering (door dakeigenaar)
Aanpassen dakconstructie; indien nodig (door dakeigenaar)
Opdracht aansluiting Enexis (Coöp) aandachtspunt lange wachttijden
Opdracht installateur/uitvoering: PV installeren en aansluiten

Bekijk de website van RVO voor de laatste stand van zaken.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce/stappenplan-aanvragen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce
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Meer informatie 

Heb je naar aanleiding van deze brochure nog 
vragen? Of wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Linda van IJzendoorn via 
l.ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl of (038) 
425 09 66.

Colofon

Deze brochure is ontstaan uit een samenwerking 
tussen Provincie Overijssel en Lokale Energie 
Overijssel. 

mailto:l.ijzendoorn%40natuurenmilieuoverijssel.nl?subject=
https://www.overijssel.nl
https://www.lokaleenergieoverijssel.nl
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