Datum: 10 september 2018

INITIATIEFRAADSVOORSTEL: Gemeente Belangen Koggenland
ONDERWERP: Collectief saneren asbest
BELEIDSVELD: Duurzaamheid en Welzijn en zorg

AANLEIDING:
Jarenlang was de algemene gedachte dat zolang men van asbest afbleef er geen gevaar
is.
Maar wat is asbest?
Asbest is de verzamelnaam voor fijne vezels die in de natuur voorkomen. Aangezien het
een sterk, isolerend en brandwerend materiaal is, werd het in het verleden in Nederland
veel gebruikt in de bouw.
Vanaf de jaren ‘80 wordt er steeds meer bekend over de gezondheidsrisico’s wanneer
mensen langdurig blootgesteld worden aan asbest. Sinds juli 1993 is daarom het
bewerken en verwerken van asbest in Nederland verboden.
Hoewel nieuwe producten geen asbest meer bevatten is Nederland 25 jaar later nog
steeds niet asbestvrij. Asbest is in veel oudere woningen nog aanwezig, bijvoorbeeld in
daken van golfplaten, bitumen en leien.
Veel mensen denken dat asbest geen kwaad kan, zolang je er maar van afblijft. Het
tegendeel is waar. Golfplaten en andere producten met asbest verweren echter langzaam
onder invloed van weer en wind. Door het uiteenvallen van het cement, komen er
asbestvezels vrij en deze in de lucht, grond en in het water terechtkomen. Dit komt ten
goede aan de leefomgeving en de gezondheid van onze inwoners.
Met het verbod op asbestdaken vanaf 2024 wil de overheid dit risico verkleinen, door het
saneren ervan asbest te verplichten.
Nu deze golfplaten oud worden en door regen en wind verweren, kunnen er asbestvezels
in de lucht en het grondwater gaan komen. Naar aanleiding van deze bevindingen is er
een wet, die per 2024 het verbiedt om asbest op daken te houden. De dakeigenaar is
verantwoordelijk voor het saneren ervan.
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Het laten liggen van asbest zal door een opgelegde handhavingstaak door gemeente
overheid worden gecontroleerd en gesanctioneerd.
Wanneer de bewoners/eigenaren niet beschikken over het benodigde budget voor de
sanering, is alleen handhaven geen oplossing voor de gemeente. De kosten hiervan en
de impact voor onze inwoners zijn zodanig, dat het een afweging is om vanaf nu een
traject van motivering en ondersteuning te gaan volgen door sanering in collectiviteit.

GEMEENTE BELANGEN KOGGENLAND STELT HET VOLGENDE VOOR:
-

Een gemeente loket op te zetten, waarbij inwoners zich kunnen aanmelden voor
het saneren van asbest door middel een collectieve inkoop.

-

Samenwerking te zoeken met projectleider iChoosr, daar deze organisatie ook in
de verduurzaming een rol kan spelen binnen het collectief begeleiden naar
zonnepanelen op het dak.

-

Om de stimulerende werking extra te ondersteunen, stelt GBK tevens voor:

-

Een subsidie van €3.50 per m2 asbest te verlenen voor deelnemende
particulieren.

-

Een extra subsidie te verlenen van € 2.50 per m2 zonnepanelen die worden
teruggeplaatst op het nieuwe dak.

BEOOGD RESULTAAT:
Met dit voorstel zal Koggenland zijn inwoners de komende jaren extra kunnen stimuleren
en ondersteunen om te gaan saneren, aangezien een scherpe prijs, financiële
ondersteuning en het gemak hen ondersteunt, om het veilig asbestvrij maken van hun
dak.
Hier mee teneinde niet te streven naar een handhavingtraject, maar samen Koggenland
asbestvrij te maken voordat het verplicht en uitgevoerd moet zijn.

ONDERBOUWING:
Om in 2024 asbestvrij dan wel nu een grote slag te maken om dit te bereiken, zijn
andere gemeentes Koggenland met succes voorgegaan.
Door na een inventarisatie van de eigenaren van deze daken, vrijblijvend brief te sturen
met het aanbod voor het collectief saneren, stelt de gemeente zich pro actief op om het
gestelde, maar verplichte doel tot het asbestvrij zijn te realiseren.
Daarbij in combinatie met een ondersteuning ook de inwoner een stimulans te bieden
voor het aanbrengen zonnepanelen voor duurzame energie.
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FINANCIËN:
Om ondersteuning te bieden en daardoor een extra stimulans te zijn::
- Een bedrag van € 70.000 beschikbaar te stellen als saneringssubsidie
- In combinatie een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor plaatsing
zonnepanelen
- Deze cumulatieve bedragen voor de komende 5 jaren in de begroting ten laste
van de structurele ruimte te brengen.

PLANNING:
Het opzetten en in werking zetten van dit traject voor het eind van januari 2019 te
realiseren, teneinde direct in 2019 de eerste resultaten te kunnen boeken.
Datum: 10 september 2018
Gemeente Belangen Koggenland
R. Klok
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Koggenland;
Heeft kennisgenomen van het initiatiefraadsvoorstel met betrekking tot collectieve sanering van
asbest, ingediend door GBK en:
BESLUIT - dit traject in samenwerking met iChoosr voor eind januari 2019 op te zetten en in
werking hebben van dit traject
- de cumulatieve kosten voor de komende 5 jaar ad € 70.000 voor saneringssubsidie en
- de cumulatieve kosten voor de komende 5 jaar ad € 30.000 voor een subsidie voor het
in combinatie aanbrengen van zonnepanelen,

De raad van de gemeente Koggenland,
DATUM 10 september 2018

de griffier.

de voorzitter.

