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Subsidieverordening Asbest van het dak gemeente Kapelle 2017
Toelichting
1. Aanleiding en doel
Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving.
Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Om het risico voor de
gezondheid te beperken wordt het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Dit
wordt geregeld met een wijziging van artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Het verbod heeft als gevolg dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbesthoudend dak moeten (laten) verwijderen.
Deze subsidieregeling heeft als doel de verwijdering van asbestdaken in en nabij de kernen van de
gemeente Kapelle de komende tijd te stimuleren. Het verbod en de subsidieregeling zien uitsluitend
op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld
dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest) en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Omdat de (gezondheids) risico's in de dorpskernen het grootst zijn, is deze stimuleringsregeling opgesteld om te bevorderen dat met name de kernen eerder dan 2024 asbestvrij zijn.
2. De regeling
2.1 Wie kunnen aanvragen?
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De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van een asbestdak groter dan 35m . Het
asbestdak moet liggen binnen de bebouwde komgrens of binnen een afstand van 150 meter tot de
bebouwde komgrens. Per perceel kan eenmalig subsidie worden aangevraagd. Particulieren en
(agrarische) ondernemers komen in gelijke mate in aanmerking voor de subsidie. De subsidie aanvraag mag worden ingediend door een gemachtigde van de aanvrager (particulier of ondernemer).
2.2 Omvang subsidie
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De totale hoeveelheid asbestdak op een object moet meer dan 35 m beslaan om in aanmerking
te komen voor subsidie. Deze grens valt samen met de eis om in alle gevallen de verwijdering uit
te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf. Het is op grond van artikel 3 Asbestverwijderingsbesluit niet toegestaan om asbest te verwijderen zonder een asbestinventarisatierapport, tenzij het
betreft een dak van een woning of een bijgebouw dat niet in het kader van de uitoefening van een
beroep of bedrijf wordt gebruikt. Dergelijke asbestverwijderingen zijn minder fraudegevoelig en
kostbaarder, waardoor een subsidie meer op zijn plaats is.
Verder dient het asbestdak in de bebouwde kom of binnen een afstand van 150 meter tot de
bebouwde komgrens te liggen. Uit navraag bij de Veiligheidsregio Zeeland blijkt dat het effectgebied van een asbestbrand een straal heeft van circa 100 tot 150 meter, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Binnen deze straal is een verhoogd risico ten gevolge van de verspreiding van asbest aanwezig en kunnen asbestdeeltjes neerkomen op de bodem.
De omvang van de subsidie voor de verwijdering van een asbesthoudend dak bedraagt € 3,50
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per m verwijderd asbestdak met een maximum van € 3.500,- per kadastraal perceel.
Vanaf de inwerkingtreding van de verordening tot en met 31 december 2017 is een budget van €
25.000,- beschikbaar. Voor 2018 is een bedrag van € 15.000,- beschikbaar. In 2018 zal een evaluatie van de subsidieregeling plaatsvinden. Bij continuering van de subsidieregeling zal het college voor de jaren erna een nieuw subsidieplafond vaststellen.
2.3 Eenvoudige uitvoering
Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de gemeente Kapelle. De regeling is zodanig
vormgegeven dat deze tot zo min mogelijk administratieve lasten voor aanvragers zal leiden. Tegelijkertijd zijn wel afdoende waarborgen tegen misbruik opgenomen.
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Er is gekozen voor het verstrekken van subsidie nadat de asbestverwijdering heeft plaatsgevonden.
Daardoor kan bij de verstrekking van de subsidie maximaal gebruik worden gemaakt van de informatie die reeds in het proces van asbestverwijdering is verzameld (inventarisatie, sloopmelding, melding van verwijdering). Dit vermindert de administratieve lasten voor de aanvrager en maakt controle
van de aanvraag zo eenvoudig mogelijk. De aanvrager kan volstaan met de factuur van de verwijdering waarin onder meer de datum van verwijdering en het nummer dat is toegewezen aan het object
in het LAVS, waar het asbestdak onderdeel van uitmaakt, is opgenomen en een betalingsbewijs. De
inventarisatie en melding van verwijdering, die de aanvraag valideren, kan rechtstreeks uit het LAVS
worden geraadpleegd. Hiermee wordt de procedure eenvoudiger voor de aanvrager.
De aanvrager kan de subsidie pas aanvragen nadat de asbestverwijdering is uitgevoerd. Daardoor
moet de aanvrager het subsidiebedrag zelf voorschieten. Gelet op het feit dat de subsidie een beperkte bijdrage aan het totaalbedrag van sanering is, weegt dit nadeel niet op tegen de voordelen van
het eenvoudig aanvragen van subsidie na verwijdering. In dit verband is nog van belang dat met de
subsidie wordt beoogd de verwijdering van asbestdaken te stimuleren. Ook zonder subsidie geldt immers de verplichting vanaf 1 januari 2024 om het asbestdak verwijderd te hebben.
2.4 Aanvragen subsidie
De aanvraag van de subsidie wordt aangevraagd via een daartoe beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Het doel van de subsidie is om in de komende jaren de verwijdering van asbestdaken te stimuleren. Daarvoor is van belang dat alleen subsidie wordt verleend voor de verwijdering van asbestdaken die na de vaststelling van de subsidieverordening heeft plaatsgevonden. Eigenaren die
hun asbestdaken hebben verwijderd voor de vaststelling van de subsidieverordeningen komen niet
in aanmerking voor subsidie. Deze eigenaren hadden hun asbestdaken toch verwijderd, los van de
gemeentelijke stimulans.
Tevens moet de aanvraag worden ingediend binnen zes maanden na de verwijdering. Deze termijn
gaat lopen vanaf de dag waarop de verwijdering is voltooid. Aanvragen voor subsidie die later binnenkomen dan zes maanden na de verwijdering van het asbestdak worden afgewezen op grond van
artikel 8.
Omdat de subsidie na de verwijdering wordt aangevraagd, wordt bij de aanvraag alleen vereist dat
de factuur van de asbest verwijdering en een betalingsbewijs wordt meegestuurd. Aan de factuur
worden diverse inhoudelijke eisen gesteld, zodat bijvoorbeeld eenvoudig kan worden afgelezen
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hoeveel m asbestdak daadwerkelijk is verwijderd. Het inventarisatierapport en de melding van
verwijdering in het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS) kunnen dienen als controlemiddel van de
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hoeveelheid verwijderde m asbestdak, De subsidie wordt op volgorde van binnenkomst van de
complete aanvragen vastgesteld, zolang het budget toereikend is.
Samenloop met andere subsidies is toegestaan.
2.4 Afwijzingsgronden
De regeling kent verschillende afwijzingsgronden. Indien deze van toepassing zijn, wordt er geen
subsidie verstrekt.
De afwijzingsgronden zijn:

Het subsidieplafond is bereikt.
Als het beschikbare bedrag per jaar aan subsidie voor het verwijderen van asbestdaken is uitgeput,
komt men niet meer voor subsidie in aanmerking.

Het asbestdak is (nog) niet verwijderd.
De subsidie wordt pas verstrekt als het asbestdak ook daadwerkelijk is verwijderd. De aanvrager
toont de verwijdering aan door een factuur, met vermelding van de datum waarop de verwijdering
van het asbestdak is voltooid, die is ontvangen van het gecertificeerde verwijderingsbedrijf. De aangeleverde informatie kan onder andere worden gecontroleerd door deze te vergelijken met informatie
uit het LAVS.

De verwijdering van het asbestdak niet is uitgevoerd door een SC-530 gecertificeerd bedrijf;
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Het verwijderen van meer dan 35 m asbest moet in alle gevallen worden gedaan door een gecertificeerd bedrijf op grond van artikel 6, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Op
grond van het derde lid van dat artikel kan aan de opdrachtgever een boete worden opgelegd,
wanneer de asbestverwijdering is uitgevoerd door een niet gecertificeerd bedrijf.

De verwijdering heeft plaatsgevonden meer dan 6 maanden voor de aanvraag en/of
vóór 11 juli 2017.
Aanvragen voor subsidie die later binnenkomen dan zes maanden na de verwijdering van het
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asbestdak of vóór 11 juli 2017 komen niet meer in aanmerking voor subsidie.

de aanvrager is geen eigenaar of daartoe bevoegd gemachtigd persoon of bedrijf van
het betreffende asbestdak.
Een aanvraag voor subsidie kan alleen worden gedaan door de eigenaar of een daartoe gemachtigd
persoon of bedrijf van het verwijderde asbestdak. Particulieren en (agrarische) ondernemers komen
in gelijke mate in aanmerking voor subsidie, mits zij eigenaar zijn van betreffende asbestdak.

De melding van de verwijdering is niet ingevoerd in het landelijk asbestvolgsysteem.
Het LAVS is een digitaal hulpmiddel voor professionele opdrachtgevers, bedrijven en overheden
om overzicht te houden op de asbestverwijdering. De voornaamste documenten en meldingen
worden opgenomen in het systeem zodat inzichtelijk is of een asbestverwijdering aan alle formaliteiten voldoet. Om aanspraak te maken op deze subsidie is het verplicht om dit systeem te gebruiken. Doordat in dit systeem veel documentatie wordt gekoppeld, die door verschillende gecertificeerde bedrijven wordt aangeleverd, is goed te controleren of een aanvraag voor een subsidie
klopt, zonder dat de aanvrager veel documenten hoeft aan te leveren bij de subsidieaanvraag.
Particuliere opdrachtgevers hebben geen toegang tot het LAVS. Zij zullen op gebruik van het systeem moeten aandringen bij de bedrijven die zij inschakelen.

Er is al subsidie is toegekend op basis van deze verordening op hetzelfde kadastrale perceel. Per kadastraal perceel kan eenmalig subsidie worden toegekend. Een eigenaar van asbestdaken op meer dan één perceel mag afzonderlijk een aanvraag om subsidie indienen per perceel.

Er niet is voldaan aan de geldende wet- en regelgeving voor het verwijderen van
asbest. Indien het asbestdak is verwijderd anders dan volgens de geldende wet- en regelgeving omtrent asbestverwijdering, kan er geen aanspraak worden gemaakt op subsidie.
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