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Aan              : De gemeenteraad 

Van             : Hans Ooijevaar 

Onderwerp  : Motie versnelling asbestsanering kleine daken 

Datum        : 11 augustus 2021 

Documentnr  : D21.008140 

Zaaknummer : ZK21001252 

In de raadsvergadering van 7 juni 2021 is de motie ‘Versnelling asbestsanering kleine daken’ aangenomen.  
 

MOTIE 

In uw motie verzoekt u het college het volgende: 

 

1. 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. 

2. 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 

3. de gelden die vanuit het stimuleringsfonds beschikbaar komen naar de gemeente Kogenland, alleen voor dit 

doel in te zetten 

4. voor de zomer met een actieplan en een financiële onderbouwing te komen, teneinde aan te sluiten op de 

week van de asbest  

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

leefomgeving. 

 

Met deze memo willen wij u informeren over het ons besluit van 20 juli 2020 om hieraan invulling te geven. Per 

onderdeel van de motie lichten wij ons besluit hieronder toe. 

 

1. de versnelling van de sanering van deze kleine daken door de eigenaren te faciliteren door – via het 

Duurzaam Bouwloket – sanering te coördineren, begeleiden en registreren en op het afvalbrengstation 

asbestbeschermende middelen en depot bags beschikbaar te stellen. 

 

Het Duurzaam Bouwloket heeft aangegeven hier geen rol in te willen en kunnen nemen, vanwege het ontbreken 

van voldoende capaciteit en expertise op dit terrein. Ook zitten er risico’s aan, bijvoorbeeld bij het organiseren van 
gezamenlijke inkoop: het risico op fouten door aannemers, het risico dat niet geselecteerde aannemers zich 

gepasseerd voelen of fouten bij zelfwerkzaamheid. 

 

Wij hebben besloten hierin geen coördinerende, maar een informerende en faciliterende rol te willen spelen. Een 

meer intensieve aanpak is binnen de bestaande capaciteit en middelen niet haalbaar en gelet op bovengenoemde 

risico’s niet wenselijk. Er zijn wel voorbeelden bekend waarbij initiatiefgroepen zélf kiezen voor bijvoorbeeld 

gezamenlijke inkoop, dat heeft nadrukkelijk de voorkeur. 

De eventuele uitgifte van asbestbeschermende middelen vraagt nadere uitwerking, zowel wat betreft de kosten, als 

de organisatie. Hierover hebben wij contact met de HVC. Voor de te verwachten jaarlijkse kosten, willen we een 

bedrag van €5000 in de begroting 2022 en verder, opnemen. 
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2. 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. 

 

Deze suggestie nemen we graag over, waarbij we met name het KoggeNieuws inzetten om onze inwoners te 

informeren. 

 

3. de gelden die vanuit het stimuleringsfonds beschikbaar komen naar de gemeente Kogenland, alleen voor dit 

doel in te zetten. 

 

Deze gelden komen niet zonder meer ‘naar de gemeente toe’. Het betreft een tegemoetkoming aan gemeenten 
van 25% per verstrekte ‘Maatwerklening asbestsanering’. Deze lening is uitsluitend beschikbaar voor aanvragers 

met een laag inkomen. De verwachting (en ervaring bij uitvoerende organisatie SVn) is dat zeer weinig mensen deze 

aanvraag indienen en hier – vanwege de inkomenstoets – vaak niet voor in aanmerking komen.  

 

In plaats daarvan hebben wij besloten de bestaande ‘Toekomstbestendig Wonen regeling’ aan te passen. Deze 
bestaande regeling biedt een gunstige lening om een woning te verduurzamen of geschikt te maken om langer thuis 

te wonen. Ons college is bevoegd om de maatregelenlijst voor deze regeling aan te passen, waardoor ook 

asbestverwijdering hier onder valt.  De kans (en de doelgroep) is dan groter dat er gebruik van wordt gemaakt. 

Hierdoor maken we geen gebruik van de tegemoetkoming van het rijk, maar zoals aangegeven is deze slechts zeer 

bescheiden en weinig effectief. 

 

4. voor de zomer met een actieplan en een financiële onderbouwing te komen, teneinde aan te sluiten op de 

week van de asbest  

 

Het opstellen van een volledig actieplan met financiële onderbouwing voor de zomer is niet haalbaar. Zoals 

aangegeven zetten we een aantal acties in gang: 

- het direct aanpassen van de maatregelenlijst van de Toekomstbestendig Wonen regeling 

- het via het KoggeNieuws informeren over deze aanpassing en over de Week van de asbest 

- overleg met de HVC opstarten en in de begroting een bedrag reserveren voor de uitgifte van asbestbeschermende 

middelen. 

 

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

leefomgeving. 

 

Via bovenstaande acties geven wij hier graag invulling aan. Met het nemen van deze acties beschouwen wij uw 

motie van 7 juni 2021 als afgehandeld. 

 

 


