Initiatiefraadsvoorstel: Gemeente Belangen Koggenland
Datum: 04 februari 2019
Onderwerp: Saneren asbest in verband met volksgezondheid
Beleidsvelden: Welzijn & Zorg, Duurzaamheid en Openbare orde en veiligheid
Bij het gemeentelijke beleid om de asbest problematiek voor 1 januari 2024 zo effectief mogelijk aan
te pakken, stelt GBK voor: :
-

-

Een asbestloket in te stellen *) **) , een loket waar inwoners en bedrijven zich collectief
kunnen inschrijven en informatie kunnen krijgen over de beste aanpak om asbestdaken te
verwijderen:
deze aanpak draagt bij aan de doelstelling van duurzaamheid door de mogelijkheid om bij de
sanering van asbestdaken dit te combineren met het aanbrengen van zonnepanelen;
gezien de urgentie van het verwijderen van asbest daken stelt GBK voor om binnen de
begroting ruimte te maken aanvullend op de bestaande subsidiemogelijkheden.
Gezien het belang en de wettelijke gestelde termijn van sanering verzoeken wij het college om
voor 1 mei 2019 met een voorstel te komen.

Toelichting:
Asbest levert een gevaar op voor de volksgezondheid. Dit gezondheidsrisico zal de komende jaren
toenemen. De reden hiervan is dat met de tijd meer asbestvezels door verweer en onder invloed van
weer en wind vrijkomen in de omgeving. Onlangs is in de tweede kamer besloten dat asbest dat in
direct contact staat met de buitenlucht voor 1 januari 2024 dient te zijn gesaneerd. Deze wet wordt
binnenkort in de senaat behandeld. In de wet is bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de sanering
ligt bij de eigenaar van het asbest.
Voor veel landbouwbedrijven en ook inwoners met asbestdaken op hun woning cq bedrijf vormt de
asbestproblematiek een groot financieel en zelfs bedrijfsrisico. Door de wettelijke verplichting en de

tijdsdruk zal de prijs voor sanering zelfs verder gaan stijgen naar mate 2024 dichterbij komt.
Particuliere bedrijven en grote (Energie)bedrijven gebruiken de wettelijke verplichting en tijdsdruk om
risico voor burgers en ondernemers om te zetten in een verdienmodel voor deze bedrijven. Hierbij
wordt de aangeboden sanering veelal gecombineerd met het ter beschikking stellen en plaatsen van
zonnepanelen voor de te saneren daken.
Sinds juli 1993 is het bewerken en verwerken van asbest in Nederland verboden en is gestart met de
sanering. De Nederlandse overheid heeft hierbij een stimulerende rol vervuld. De omvang van het
asbestprobleem in Koggenland was ca 170.000 m2. In de periode 2008 -2012 is door de gemeente in
totaal ca 450.000 euro subsidie beschikbaar gesteld om sanering door particulieren, agrariers en
bedrijven te stimuleren. In totaal is totnutoe zo’n 100.000 m2 gesaneerd. Op dit moment is er nog
70.000 m2 asbesthoudende daken in onze gemeente.
2024 nadert snel, het is daarom noodzakelijk dat de gemeente Koggenland, in aanvulling op landelijke
en provinciale beleid pro-actief stimuleringsmaatregelen uitvoert om inwoners en bedrijven voor te
lichten en te faciliteren. Tijdige sanering kan tevens voorkomen dat de gemeente veel capaciteit en
aandacht zal dienen te besteden aan de gemeentelijke controle- en handhavingstaak.
De gemeentelijke aanpak richt zich op het faciliteren van inwoners en bedrijven waarbij door
toepassing van collectiviteit en kwantumvoordeel mogelijk in combinatie met zonnepanelen de
sanering tijdig en onder gunstige voorwaarden kan worden gerealiseerd.
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Koggenland heeft kennis genomen van het initiatief raadsvoorstel met
betrekking tot het stimuleren en faciliteren van sanering van asbestdaken en:
verzoekt het college van B&W een voorstel te doen voor het inrichten van een asbest loket ten behoeve
van asbestsanering in de gemeente.
De raad van de gemeente Koggenland,
DATUM
De griffier.
De voorzitter.

* ) Naar het voorbeeld van Ichoosr - organisator van groepsaankopen (zie https://www.ichoosr.nl/collectief-asbestsaneren/)
** ) Naar het model van de gemeenten Heerhugowaard, Zaanstad en Breda

