
 

 
 

 

MOTIE vreemd aan de orde van de dag:  

 

versnelling asbestsanering kleine daken 
 

 

Onderwerp: versnelling stimulering asbestverwijdering 

 

De Raad van de gemeente Koggenland in vergadering bijeen op 7 juni 2021 

 

 

Constaterende dat:  

• er een opdracht van stimulering voor financiële ondersteuning bij het college ligt, 

• in Koggenland op het moment van inventarisatie in 2018 nog 268.000 m2 verdachte daken 

met asbest zijn aangemerkt, waarvan ongeveer 17.000m2 op 1079 kleine daken tot 35 m2., 

• er een landelijk fonds voor eigenaars beschikbaar is. 

 

 

Overwegende dat: 

• de druk tot verplichte sanering is verlengd naar 2028, waardoor de marktwerking op dit 

moment beheersbaar is, 

• er 1079 daken met een kleiner oppervlakte van 35m2 in particulier bezit zijn, en deze met de 

juiste reglementen door de eigenaren zelf gesaneerd mogen worden, 

• collectieve sanering per wijk/straat tot aanzienlijke besparingen voor de eigenaren kunnen 

betekenen, in combinatie met collectieve inzameling   

• de gemeente samen met de inwoners aan de slag gaat voor een gezonde leefomgeving. 

 

 

Verzoekt het college: 

• de versnelling van de sanering van deze kleine daken door de eigenaren te faciliteren door: 

• het coördineren, begeleiden en registreren van saneren van kleine asbestdaken tot 35 m2 

• dit via het loket duurzaam te organiseren, 

• op het afvalbrengstation een uitgifteloket voor asbestbeschermende middelen 

en asbest depot bags in te stellen. Waar inwoners (eigenaren van kleine asbestdaken) uit 

Koggenland, deze materialen kunnen afhalen en laten registreren tegen een door de 

gemeente vastgestelde bijdrage. 

• aan te sluiten bij de landelijke Week van Asbest van 13 tot 19 september 2021 en gebruik te 

maken van de kant en klare communicatiemiddelen,  

• de gelden die vanuit het stimuleringsfonds beschikbaar komen naar de gemeente Kogenland, 

alleen voor dit doel in te zetten, 

• voor de zomer met een actieplan en een financiële onderbouwing te komen, teneinde aan te 

sluiten op de week van de asbest 

• om samen met de eigenaren van kleine asbestdaken tot 35 m2 aan de slag te gaan  voor een 

gezonde leefomgeving. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekend door:  
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