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Green Deal Zonnepanelen
voor asbestdaken van woonhuizen
Partijen:
1.

2.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J. Atsma, ieder handelend in zijn hoedanigheid
van bestuursorgaan, samen hierna te noemen: Rijksoverheid;
Aedes vereniging van woningcorporaties, hierna te noemen: Aedes, vertegenwoordigd door:
ir. M.A.E. Calon

Hierna samen te noemen: Partijen;

Algemene overwegingen:
a.

b.

c.

d.

e.

Het kabinet beoogt een algemene Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming
van de maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij.
Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.
Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van de Nederlandse
economie te versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke gezamenlijke aanpak is
in Nederland op andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal zal hierop voortbouwen. Creativiteit,
ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om deze verduurzaming mogelijk te maken.
Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties
ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In de praktijk loopt
de maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan initiatieven die leiden tot een
verdere verduurzaming.
In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen, zodat
de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Deze initiatieven kunnen
vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in
beweging zetten.
De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het wegnemen van
de beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten opleveren en
kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op korte of langere
termijn voor het bedrijfsleven. De resultaten van een concrete Green Deal kunnen daarna toepasselijk
zijn op andere, vergelijkbare projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot
zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat.

Specifieke overwegingen Green Deal Zonnepanelen voor asbestdaken
van woonhuizen:
1.

2.

3.
4.

Zonne energie is een duurzame energievoorziening. Toepassing van deze energievoorziening levert een
bijdrage aan een duurzamer Nederland. Door het stimuleren van zonne energie worden economische
activiteit en innovatie bevorderd.
Asbest is een stof die kan leiden tot grote gezondheidsschade bij mensen. Asbestcementdaken zijn een
belangrijke bron van asbestblootstelling in de buitenlucht. Door erosie en calamiteiten kan asbest in
het milieu komen, dit heeft grote risico’s. De Rijksoverheid streeft er naar dat in 2024 alle asbestdaken
in Nederland zijn gesaneerd.
Het huidige pakket aan fiscale regelingen en subsidies is niet voldoende voor woningcorporaties om
asbestdaken te vervangen door zonnepanelen.
Het laten verwijderen van asbest en het laten plaatsen van zonnepanelen is een ingewikkeld proces wat
betreft procedures, vergunningen en het aanvragen van fiscale stimulering. Er is behoefte aan een
korte handleiding waarin praktisch staat beschreven hoe dit proces doorlopen moet worden.
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Komen het volgende overeen:

1. Green Deal initiatief
Artikel 1
De Green Deal zonnepanelen voor asbestdaken van woonhuizen is gericht op het vervangen van
asbestdaken van woonhuizen door daken met zonnepanelen.
Artikel 2 Inzet en acties Aedes
a. Aedes neemt het initiatief om een korte handleiding op te stellen voor woningcorporaties als zij
asbestdaken willen vervangen door daken met zonnepanelen.
b. Aedes draagt zorg voor een goede communicatie naar haar leden over de inhoud van de green deal en
stimuleert dat haar leden daadwerkelijk overgaan tot het vervangen van asbestdaken door daken
met zonnepanelen.
Artikel 3 Inzet en acties Rijksoverheid
a. De Rijksoverheid spant zich in om het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met het verwijderen
van asbestdaken toe te voegen aan de Milieulijst behorende bij de MIA/VAMIL-regelingen.
b. De Rijksoverheid stelt personeelscapaciteit beschikbaar voor het opstellen van de korte handleiding
voor woningcorporaties als zij asbestdaken willen vervangen door daken met zonnepanelen.

2. Slotbepalingen
Artikel 4
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in het
bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot
aanbesteding, staatssteun en technisch normen en voorschriften.
Artikel 5
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.
Artikel 6
Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot en met 2015.
Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen.
Artikel 7
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor
anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging hiervan kan
worden bevorderd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ’s-Gravenhage op
Minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

......................................................................
drs. M.J.M. Verhagen

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

......................................................................
J.J. Atsma

Aedes

......................................................................
vertegenwoordigd door de voorzitter van Aedes,
ir. M.A.E. Calon
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