
Voorstellen 

• Alex Deijle - medewerker facilitaire zaken 

 

• Ria Blokker – medewerker projecten 
duurzaamheid 

 

• Erik Boudesteijn – trainee medewerker 
projecten duurzaamheid  



Ons werkgebied 
beslaat ruim 
10.000 bedrijven 
en circa 560.000 
inwoners 

 



Plan van aanpak Asbestdaken 

• Quickscan gebouwen < 1994 

• Quickscan visueel met luchtfoto’s en 
meldingen 

• Fysieke controle op locatie 

 



Gisviewer.odijmond.nl 

 



Asbestinventarisatie Beemster 

• 596 asbestverdachte daken 

• 153.000 m²  

 

• 17 gesaneerde asbest daken 

• 6.300 m²  



In beeld: asbestdak zelf verwijderen 



Asbestdaken - subsidie 

• Subsidie asbest eraf, zon er op is niet meer 
aan te vragen 

• Bent u eigenaar van een asbestdak en 
betaalt u de rekening voor verwijdering?  

• Particulieren, (agrarische) ondernemingen, 
non-profit organisaties en overheden 
komen in aanmerking voor deze 
subsidieregeling 



Subsidiebudget  

• Voor 2018 is er nog € 11,3 miljoen 
beschikbaar 

• Aanvraag uiterlijk 6 maanden na 
uitvoering van verwijdering van het dak 

• Bedrag is € 4,50 per m² verwijderd 
asbestdak met maximum van € 25.000 
per adres  

 



Wanneer wel en wanneer niet  

• Wel: daken die in contact staan met de 
buitenlucht (asbestgolfplaten of 
asbestdakleien) 

 

• Niet: dakbeschot, gevels, wanden of 
losliggend materiaal  



GreenBiz Velserbroek 

• PWN 

 

• Gezamenlijk 
verduurzamen 

 

 



De indicatieve berekening 

• Verbruik kWh? 

 

• Prijs? 

 

• Fiscale regelingen? 

 

• Terug verdientijd 



Resultaat 

• Bedrijven tussen de 6 en 7 jaar 

 

• 5 bedrijven die 776 panelen willen 

 

• Particulieren? 

 

• Gezamenlijk Beemster 



Wie stookt ? De ketel of de baas?  



Nationaal SER Energieakkoord 

• 14 % duurzame 
energie opwekking in 
2020  
 

• 1,5% energie 
besparing per jaar 
in 2050 energie 
neutraal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y29L-YHBP7Q


Aanscherping en 2018 

Wiebes wil in de zomer een 
Klimaat- en energieakkoord 

Energierekening volgend jaar € 70,- 
hoger 



 Opwekking duurzame energie 2017 

• Zonproductie steeg 40% dankzij meer 
zonnepanelen in Nederland  

• Windmolens leverden 30% meer energie  



Trias energetica 



Vragen?     
 
Volg ons via 

@odijmond 


