
 

 

 

 

 

 

Motie regeling zonnepanelen en asbestsanering 

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op donderdag 28 mei en vrijdag 29 mei 2020: 

Constaterende dat:  

• Er nog steeds een grote opgave bestaat wat betreft asbestsanering in Zeeland; 

• Er op Zeeuwse daken nog veel ruimte vrij is voor zonnepanelen en dat de doelstelling voor 

Zeeland van 500 MW aan zonne-energie op daken nog niet bereikt is1; 

• De staatssecretaris van infrastructuur (mevrouw Van Veldhoven) in de brief aan de Tweede 

Kamer van 11 mei 2020 aangeeft bezig te zijn met de ontwikkeling van een fonds, waaruit 

leningen verstrekt kunnen worden, waarmee particulieren geholpen worden bij het saneren 

van hun asbestdak en tevens bezig is met een verkenning naar de mogelijkheid voor de 

oprichting van een soortgelijk fonds voor bedrijven2; 

• Een motie van gelijke strekking op 9 november 2018 door Provinciale Staten van Zeeland is 

aangenomen; 

• De huidige motie een vervolg hierop is om invulling te geven aan voornoemde motie van 9 

november 2018 omdat nu landelijke regelingen uitgewerkt en/of onderzocht worden3. 

Van mening zijnde dat: 

• Een subsidieregeling, die asbestsanering en het plaatsen van zonnepanelen op daken 

combineert, een positief effect kan hebben op het “sneller” bereiken van een “asbestvrij  

Zeeland” en de doelstelling van 500 MW aan zonne-energie op daken in Zeeland. 

  

 
1 Zie ook RES 1.0 – Regionale Energiestrategie Zeeland 
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informatie-over-het-

asbestfonds-en-ontwikkelingen-in-de-regelgeving-voor-asbest.pdf 
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Motie 14 - CDA, GL, 

SGP, GL, PvdA en CU over regeling zonnepanelen en asbestsanering, origineel, aangenomen - 18928890.pdf 



 

 

 

 

 

 

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op: 

• Om te onderzoeken om in aanvulling op deze landelijke regelingen extra middelen vrij te 

maken om van deze regelingen een succes te maken, waarbij asbestsanering gecombineerd 

wordt met het plaatsen van zonnepanelen, en zo bijdraagt aan een duurzaam Zeeland. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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