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Geacht College,

Tijdens de raadsvergadering van 18 maart 2019 is door de fracties W-K/VVD/CDA 
bijgevoegde motie Subsidieregeling verwijderen asbestdaken ingediend en vervolgens met 
algemene stemmen aangenomen.
In de motie is ons gevraagd om bij uw college te bewerkstelligen dat er een provinciale 
subsidieregeling komt ter vervanging van de beëindigde rijkssubsidieregeling verwijdering 
asbestdaken.
Graag vragen wij u de Ínhoud van deze motie nadrukkelijk te betrekken bij mogelijke 
plannen van uw zijde met betrekking tot de verplichte asbestverwijdering die voorzien is 
per 2025.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de ínhoud van deze brief? Neemt u dan contact 
op met Ben Schopman, Afdeling Wonen en Ondernemen, bereikbaar via telefoonnummer 
(0229) 54 8441 of via e-mail B.Schopman@Koggenland.nl.

Meţ vriendelijke Woet,
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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MOTIE vreemd aan de orde van de dag
2 1 M 2019

D19.000160

Agendapunt: 2.05
Onderwerp: Subsidieregeling verwijderen asbestdaken 
Ingediend door Welzijn Koggenland

De Raad van de gemeente Koggenland bijeen op maandag 18 maart 2019 

Constaterende dat:
« het rijk bij wet heeft geregeld dat per 1 januari 2025 alle asbesthoudende 

daken in Nederland moeten ziin verwijderd !
« de (Rijks) subsidieregeling verwijdering Asbestdaken per 15 december 

2018 is beëindigd
« een tegemoetkoming in de kosten, draagvlak creëert om per genoemde 

datum alle asbestdaken in Noord-Holland daadwerkelijk te hebben 
gesaneerd/verwij derd.

* een dergelijke tegemoetkoming een extra motivatie voor desbetreffende 
inwoners kan zijn voor het (gelijktijdig) plaatsen van zonnepanelen op 
het dak.

Vraagt het college van burgemeester en wethouders hierbij om bij 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te bewerkstelligen dat er een 
provinciale subsidieregeling komt ter vervanging van de beëindigde 
rijkssubsidieregeling;

en gaat over tot de orde van de dag:

18 maart 2019
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Namens Welzijn Koggenland,

CDA
Koggenland


