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Aan de gemeenteraad
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onderwerp
Uitvoering motie subsidieregeling verwijdering van asbestdaken

Geachte raadsleden,

Op 12 februari 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin wijwerden
verzocht om het.college van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) op te roepen om een
provinciale subsidieregeling in te stellen voor de venruijdering van asbestdaken. Tijdens de
raadsvergadering van 28 mei 2019 hebben wij toegezegd de raad schriftelijk te informeren
over de uitvoering van de motie.

Op 12juni 2019 hebben wij uitvoering gegeven aan de motie middels bijgevoegde brief aan
GS. ln de brief hebben wij ingespeeld op recente ontwikkelingen, zoals het verbod op
asbestdaken dat door de Eerste Kamer is verworpen en een landelijk asbestfonds dat in
ontwikkeling is. lnmiddels heeft een ambtelijk overleg met de provincie plaatsgevonden en is
het in ontwikkeling zijnde asbestfonds nader toegelicht. Wij hebben begrepen dat het
asbestfonds losstaat van een eventueel wettelijk verbod op asbestdaken.

Met inachtneming van de motie en gelet op voornoemde ontwikkelingen, hebben wij het
college van GS verzocht ons te blijven informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van
het asbestfonds en te besluiten of en op welke wijze de provincie een financiële bijdrage
levert aan het in ontwikkeling zijnde fonds. Tevens hebben wij GS verzocht om te
onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een provinciale subsidieregeling, waarbij een
koppeling gemaakt kan worden met duurzaamheid. De brief aan GS treft u bijgaand aan.
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Zodra wij een reactie van GS hebben ontvangen, zullen wij u hierover informeren

Or,*
A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
gemeentesecretaris
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ondetwerp
Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Geacht college,

Op 12 februari 2019 heefr onze gemeenteraad een motie aangenomen waarin wij worden
verzocht om het college van Gedeputeerde Staten op te roepen een provinciale
subsidieregeling ter vervanging van de beëindigde rijkssubsidieregeling in te stellen voor de
verwijdering van asbestdaken.

De venrvachting was dat in 2019 bij wet zou worden geregeld dat eigenaren van gebouwen
met asbesthoudende dakbedekking deze voor 1 januari 2025 zouden moeten venrijderen.
Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel voor een verbod op asbestdaken
echter ven\rorpen.

Ondanks dat er op dit moment geen zicht is op een wettelijke regeling waarbij het hebben
van een asbestdak verboden wordt, hebben wij vernomen dat het ministerie van
lnfrastructuur en Waterstaat werkt aan een regeling waarbij dakeigenaren financiële
ondersteuning krijgen bij het verwijderen van asbestdaken. Het lijkt erop dat dit een
revolverend fonds wordt en dat dit fonds losstaat van een eventueelwettelijk verbod op
asbestdaken.

Waarschijnlijk zullen banken het asbestfonds voor het grootste gedeelte vullen. Het Rijk
heeft toegezegd 50 miljoen euro in te leggen als provincíes en gemeenten in totaalook 50
mÍljoen euro inbrengen. Een provincie dekkende inventarisatie van asbestverdachte daken
is voorwaarde om mee te doen in het fonds.

Wij zien het in ontwikkeling zijnde fonds als een middel dat een positieve bijdrage kan
leveren aan het verwijderen van asbestdaken en zijn van mening dat het college van
Gedeputeerde Staten vanuit een regierol hierin een actieve rolzou kunnen vervullen en
gemeenten in de provincie op kan roepen om een asbestdakeninventarisatie uit te voeren.
Wij verzoeken het college om ons te blijven informeren over de ontwikkelingen op dit gebied
en te besluiten of en op welke wijze de provincie een financiële bijdrage levert aan het in
ontwikkeling zijnde fonds.
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Om te bewerkstelligen dat eigenaren van asbestdaken in Noord-Holland worden
gestimuleerd om hun asbestdak te verwijderen en het moment van sanering aangrijpen om
duurzaamheidsmaatregelen toe te passen, vezoeken wij het college van Gedeputeerde
Staten tevens om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een provinciale
subsidieregeling. ln het kader van duurzaamheid en het bereiken van de klimaatdoelen, zou
het naar onze mening wenselijk zijn als het college van Gedeputeerde Staten een regeling
instelt waarbij eigenaren van asbestdaken financieelworden tegemoetgekomen als zij
duuzaamheidsmaatregelen toepassen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het
toekennen van een vergoeding indien de dakeigenaren na sanering van het asbestdak
zonnepanelen plaatsen op het nieuwe dak.

Uw reactie in deze zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
r en wethouders van Beemster

luuby-
A.J.M. van Beek
burgemeester


