
Investeringsregeling hernieuwbare elektriciteit 
Zon op dak 

Subsidiabele activiteiten (of combinatie van activiteiten) zijn: 

☐ A) Het constructief versterken van een dak (op een bedrijfspand); 

☐ B) De aanschaf van lichtgewicht PV-panelen (voor een bedrijfspand); 

☐ C) Het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (van een bedrijfspand); of 

☐ Combinatie A&C of B&C. 
 
De volgende voorwaarden zijn van belang: 
✓ Aanvrager is nog niet begonnen met de activiteiten A, B of C. 
✓ Indien A: Het constructief versterken van het dak is noodzakelijk om conventionele PV-panelen te plaatsen. 
✓ Indien B: De aanschaf en installatie van lichtgewicht PV-panelen is een beter alternatief. 
✓ Indien C: Het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking is noodzakelijk voordat PV-panelen kunnen 

worden geïnstalleerd. 
✓ Aanvrager is de eigenaar, pachter of anderszins rechthebbende op het gebruik van het dak. 
✓ Aanvrager is een rechtspersoon of een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid (VOF, CV of Maatschap). 
✓ Beoogd vermogen van PV-panelen dat wordt geplaatst is minimaal 15 kilowatt piek. 
✓ Oppervlakte van de te installeren PV-panelen mag niet groter zijn dan het versterkte/gesaneerde dak-gedeelte. 
 
Maximale subsidie 

Beoogd kilowatt piekvermogen aan zonnepanelen = ............ kWP 

Subsidie per kWp (1 maatregel) 
X 

€ 80 

Subsidie per kWp (2 maatregelen incl. asbestsanering) € 95 

Totaal aan te vragen subsidiebedrag  = €  
Maximaal subsidiebedrag = € 25.000 

 
Subsidie wordt niet verstrekt voor kosten van: 
✓ Leges; 
✓ De benodigde aansluiting op het elektriciteitsnetwerk; 
✓ Laadpalen; 
✓ Beveiligingsmaatregelen. 
 
Aanvraag bestaat uit de volgende bijlagen: 
✓ Kadastrale aanduiding van het pand of object waarop het dak zich bevindt; 
✓ Als de aanvrager niet de eigenaar van het dak is: een getekende instemmingsverklaring van de dakeigenaar; 
✓ Projectplan (korte beschrijving van de projectactiviteiten); 
✓ Begroting (zie template/bestand) in het digitale aanvraagformulier; 
✓ Een offerte voor de (lichtgewicht) zonnepaneleninstallatie waaruit blijkt dat die op het dak zal worden 

geplaatst; 
✓ Bankafschrift (IBAN);  
✓ Uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden);  
✓ Meest recente statuten;  
✓ Meest recente definitieve jaarrekening; 
✓ De minimis verklaring (ontvangen staatssteun). 
 

A) Constructief versterken/ B) Lichtgewicht panelen  C) Asbest verwijderen 

✓ Een constructieberekening door een gecertificeerd 
constructeur waaruit blijkt wat het betreffende 
dakoppervlak is en waaruit blijkt dat 
constructieversterking noodzakelijk is voor de 
plaatsing van conventionele panelen of toepassing 
van lichtgewichtpanelen; 

✓ Een offerte voor de constructieversterking; 

 ✓ Een geldig asbestinventarisatierapport 
waaruit blijkt dat het betreffende dak 
asbesthoudend is en wat het oppervlak van 
het asbesthoudende dak is; 

✓ Een situatietekening in het 
asbestinventarisatie-rapport;  

✓ Offerte voor de asbestsanering; 
 

Aanvragen    

Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie Utrecht 2021    

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/energietransitie
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR660239/4#d111459179e1038

