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Nadere regels Zon voor Asbest 
 

Het bestuur van de stichting Drentse Energie Organisatie; 

gelet op artikel 7 van het Regeling Energielening Drentse Energie Oranisatie; 

 

besluit:  

vast te stellen de volgende Nadere regels Zon voor Asbest. 

 

Artikel 1. Begripsbepaling 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-

nummer12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-

29-5), cro-cidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6); 

b. Dakvervanging: het verwijderen van het asbesthoudend materiaal dat is toegepast als 

dakbedekking en het aanbrengen van nieuwe dakbedekking; 

c. Projectkosten: Cumulatieve kosten van de dakvervanging en de realisatie van zonnepanelen; 

d. Regeling: Regeling Energielening Drentse Energie Organisatie; 

e. Regels: deze Nadere regels Zon voor Asbest; 

f. Zonnepanelen: een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit 

zonlicht of zonnecollectoren die zonne-energie omzetten in warmte. 

 

Artikel 2. In aanmerking komende activiteiten 

In aanvulling op artikel 5 van de Regeling kan een Energielening tevens worden verstrekt voor het 

verwijderen van asbesthoudend materiaal dat is toegepast als dakbedekking en voor het aanbrengen 

van nieuwe dakbedekking, met dien verstande dat: 

a. op hetzelfde dak zonnepanelen worden geïnstalleerd; 

b. de kosten voor de dakvervanging niet meer dan één derde van de totale projectkosten 

bedraagt. 

 

Artikel 3. Uitbetaling en bevoorschotting 

In aanvulling op artikel 16, lid 1 en 2, van de Regeling gaar een aanvraag voor het uitbetalen van een 

Energielening tevens vergezeld van het nummer dat is toegewezen aan het dak in het landelijk 

asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van asbesthoudend materiaal 

toegepast als dakbedekking is ingevoerd. 

 

Artikel 4 Citeertitel 

Deze regels wordt aangehaald als: Nadere regels Zon voor Asbest. 
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Artikel 5. Inwerkingtreding, wijziging en duur 

1. Deze regels treden in werking met ingang van de eerste dag na het besluit om vaststelling van de 

regels door het bestuur van DEO. 

2. Deze regels vervallen op 31 december 2025, met dien verstande dat de regeling van toepassing 

blijft op Energieleningen die voor die datum zijn aangevraagd.  

 

 

Assen, 9 juni 2020 
 
 
 
D. Dijk 
Voorzitter bestuur Drentse Energie Organisatie 
 


