
De gemeenten Bunnik, Houten en W� k b�  Duurstede 
willen graag de verw� dering van asbest versnellen.
Dit willen we stimuleren in combinatie met de aanleg 
van zonnepanelen. Hiervoor kunt u maximaal € 400,- 
subsidie aanvragen

ASBEST
VAN HET

DAK, 
ZONNEPANEEL EROP

˜



•  Het gesaneerde dak ligt in het buitengebied van het 
Kromme R� ngebied.

• Het verw� derd dakoppervlak moet minimaal 35 m2 z� n.

•  1/3 deel van het dak (gesaneerd dak of ander dak op 
perceel in uw eigendom) bevat zonnepanelen. 

•  Inventarisatie en sanering moeten z� n uitgevoerd door 
een gecertifi ceerd bedr� f (zie www.ascert.nl). 

SUBSIDIEVOORWAARDEN

• Asbestinventarisatierapport

•  Eindrapportage/vr� gavebew� s (ontvangt u van de  
saneerder).

•  Factuur voor aanschaf en installatie zonnepanelen 
(met totaal aantal m2).

•  Is het asbestdak op een ander kadastraal perceel ver-
w� derd, dan waar de zonnepalen z� n geplaatst? Dan 
moet u aantonen dat u van beide panden eigenaar 
bent.

MEELEVEREN BIJ DE AANVRAAG

˜



AANVRAGEN

Dit doet u via de site van uw eigen ge-
meente:

Bunnik: www.bunnik.nl/online-regelen
en ga naar subsidies

Houten: www.houten.nl/krommer� nstreek

W� k b�  Duurstede: www.w� kb� duur-
stede.nl/subsidieverordening-asbest

LET OP!

•  Voorafgaand aan de verw� dering moet 
   een sloopmelding worden gedaan. 
   U (of saneerder namens u ) doet dit via 
   www.omgevingsloket.nl

•  De subsidieregeling vervalt op 31 december 
2022 of eerder zodra het subsidiebudget op is.

                                                     

www.ascert.nl     Via deze site vindt u gecertifi ceerde asbest-
inventarisatie- en saneringsbedr� ven b�  u in de buurt, simpel 
door het invoeren van uw postcode 

www.milieucentraal.nl     Site met veel informatie en praktische 
tips over o.a. het verw� deren van asbest (k� k voor tips b�  ‘in en 
om het huis’) en het aanbrengen van zonnepanelen. 

www.asbestdakenopnul.nl    Regionale site met veel informatie 
over asbestdaken (begin februari operationeel).
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