
Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân. 
 
Gedeputeerde staten van Fryslân, 
 
gelet op artikel 1.3, vierde lid van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 
 
besluiten 
 
de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân te wijzigen als volgt: 
 
Artikel I 
 
A 
 
In artikel 1.1, derde lid vervallen de onderdelen a en b en worden twee nieuwe onderdelen  
toegevoegd luidende: 
 
g. coöperatie: coöperatie als bedoeld in artikel 53, van boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek en die als doel heeft ten behoeve van haar leden lokaal en duurzaam 
energie op te wekken; 

h. postcoderoosregeling: de regeling als bedoeld in artikel 59a tot en met 59c van de 
Wet belasting op milieugrondslag. 

 
B 
 
In artikel 3.2.2 wordt “het plaatsen van zonnepanelen” vervangen door: een door een 
coöperatie te realiseren PV-installatie met toepassing van de postcoderoosregeling 
 
C 
 
Artikel 3.2.5. komt te luiden: 
 
Artikel 3.2.5 Aanvraag 
1. Een aanvraag moet gezamenlijk worden ingediend door de eigenaar, erfpachter of 

pachter van het te verwijderen asbestdak en de coöperatie die eigenaar wordt van de te 
plaatsen PV-installatie. 

2. Een aanvraag voor subsidie wordt aangevraagd middels een door gedeputeerde staten 
ter beschikking gesteld aanvraagformulier. 

 
D 
 
Artikel 3.2.6 komt te vervallen. 
 
E 
 
Artikel 3.2.7., eerste lid wordt alsvolgt gewijzigd: 
 
a. de onderdelen a en h vervallen. 
b. In onderdeel f wordt “aanvrager” vervangen door: de coöperatie die eigenaar wordt van 

de te plaatsen PV-installatie 

c. In de onderdelen i, 2º, j, m en n wordt “aanvrager” vervangen door: de eigenaar, 

erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak 



d. In onderdeel l wordt “aanvrager” vervangen door: de eigenaar, erfpachter of pachter van 

het te verwijderen asbestdak en  de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsen 

PV-installatie 

e. Na onderdeel n worden de volgende onderdelen toegevoegd: 

o.  uit een door de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsen PV-installatie en 

de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak ondertekende 

verklaring blijkt dat de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen 

asbestdak deelnemend lid is of wordt van die coöperatie; 

p. de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak neemt deel in 

de coöperatie voor: 

1º  5 kiloWatt-piek, de eigenaar, erfpachter of pachter een kleinverbruiker is met 

een verbruik groter dan 1 en kleiner dan 5.000 kWh.  

2º 10 kiloWatt-piek indien het netto stroomverbruik van deze eigenaar, erfpachter 

of pachter over de meteraansluiting waarop de PV-installatie aangesloten 

wordt, per jaar meer bedraagt dan 5.000 kwH. 

q. de doelstelling van de coöperatie is dat een PV-installatie met een totale capaciteit 

van ten minste 55 kiloWatt-piek wordt geplaatst op een gebouw van de eigenaar, 

erfpachter of pachter van een asbestdak die voldoet aan de wettelijke eisen die 

worden gesteld aan de postcoderoosregeling.  

 

Aan artikel 3.2.7, tweede lid worden na onderdeel d. de volgende onderdelen toegevoegd: 

 

f. de meest recente statuten van de coöperatie; 

g. een door de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsten PV-installatie en de 
eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak ondertekende 
verklaring waaruit blijkt dat de coöperatie op het te saneren asbestdak of een dak binnen 
het zelfde bouwblok een collectieve PV-installatie installeert met toepassing van de 
postcoderoosregeling, waarbij de eigenaar, erfpachter of pachter van het betreffende 
asbestdak lid is van de coöperatie en voor 5 of 10 kiloWatt-piek deelneemt in de PV-
installatie.  

 
F 
 
Artikel 3.2.8 komt als volgt te luiden: 
 
Artikel 3.2.8. Subsidiehoogte 
1. De hoogte van de subsidie voor de eigenaar, erfpachter of pachter van het te 

verwijderen asbestdak bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt met een 
maximum van € 10.000,= . 

2. De hoogte van de subsidie voor de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsen 
PV-installatie bedraagt €2.500,=. 

 
G 
 
Onder vernummering van de artikelen 3.2.9, 3.2.10 en 3.2.11 tot 3.2.10, 3.2.11 en 3.2.12 
wordt een nieuw artikel 3.2.9 ingevoegd luidende: 
 
Artikel 3.2.9 Opschortende voorwaarde 
De subsidie als bedoeld in artikel 3.2.8, eerste lid wordt vertrekt onder de opschortende 
voorwaarden dat: 



a.  uit de ledenadministratie van de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsen PV-
installatie blijkt dat de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak  
lid is van de coöperatie, en 

b.  uit de ledenadministratie van de coöperatie die eigenaar wordt van de te plaatsen PV-
installatie blijkt dat de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak 
bij een stroomverbruik genoemd in artikel 3.2.7, eerste lid onder p deelneemt in 
coöperatie, en  

c. een recht van opstal is gevestigd waardoor de coöperatie eigenaar is van de te plaatsen 
PV-installatie. 

 
H 
Aan artikel 3.2.11 worden na onderdeel b. de volgende onderdelen toegevoegd: 
 
d. de coöperatie die eigenaar is van de te plaatsen PV-installatie levert aan gedeputeerde 

staten gegevens die nodig zijn om de realisatie van de PV-installatie met gebruikmaking 
van de postcoderoosregeling te evalueren; 

e. de coöperatie die eigenaar is van de te plaatsen PV-installatie zendt binnen 15 maanden 
na dagtekening van de subsidiebeschikking de positieve aanwijzingsbeschikking van de 
belastinginspecteur voor de toepassing van de postcoderoosregeling aan gedeputeerde 
staten. 

 
 
Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinci-
aal blad waarin zij wordt geplaatst. 


