III
Motie ‘Sanering asbesthoudende daken’
vreemd aan de orde
De raad van de gemeente Harderwijk in vergadering bijeen d.d. 20 december 2018,
Constaterende dat,
-

In het jaar 2024 naar verwachting een wettelijk verbod op asbestdaken in werking treedt,
asbestverwijdering vanwege de volksgezondheid belangrijk is;
Het college van B&W op vragen van het CDA antwoordde, dat zij op het plan van aanpak wacht
van de ODNV. Dit plan naar verwachting in de loop van 2019 beschikbaar is;
Uit de beantwoording bovendien bleek dat in de gemeente Harderwijk sprake is van circa 2000
asbestdaken met een totaal oppervlak van 180.000 m2;
De subsidiepotjes voor asbestsanering van Rijk en Provincie al bijna leeg zijn;
Meerdere gemeenten, waaronder Lelystad, nu al actief bewonersbijeenkomsten beleggen en
eigenaren van asbesthoudende daken informeren over sanering en mogelijkheden van
financiering;
Het Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten (SVn) door advisering van gemeenten inmiddels
veel kennis en ervaring heeft met betrekking tot asbestsanering en financieringsmogelijkheden.

Overwegende dat,
-

-

Het gewenst is de sanering niet uit te stellen maar bijtijds te beginnen met sanering voor het jaar
2024, ook ter voorkoming van handhavend optreden na 2024;
De verwachting is dat er een tekort aan mankracht komt, een trend die in de hele bouw geldt. De
kosten voor de sanering hoger worden naarmate het jaar 2024 dichterbij komt;
Het gewenst is dat de gemeente tot actie overgaat, een informatiebijeenkomst belegt en niet
wacht op het Plan van Aanpak van de ODNV dat in de loop van 2019 verwacht wordt (tijdrovend:
voorstel aan college en raad, besluit), wat niet uitsluit dat het plan bij de daadwerkelijke uitvoering
van de sanering betrokken wordt;
Het bovendien gewenst is dat de gemeente Harderwijk eigenaren van asbestdaken tijdig
informeert over te nemen stappen bij sloop en sanering van de asbestdaken;
Ervaring over aanpak sanering, de kennis over de vorming van een inkoopcollectief of een
coöperatie, (maatwerk)financiering en begeleiding van bewoners en gemeenten bij SVn in ruime
mate aanwezig is.

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,
1. Zo spoedig mogelijk maar voor het zomerreces 2019, via de gebruikelijke media eigenaren van
asbesthoudende daken uit te nodigen voor een bewonersbijeenkomst;
2. De bijeenkomst in samenwerking met de SVn voor te bereiden;
3. Tijdens de bijeenkomst de bewoners/ betrokkenen te informeren over de mogelijkheden tot het
vormen van een inkoopcollectief of een coöperatie, uitleggen wat er speelt, een uitleg geven over
financieringsmogelijkheden en wie er voor de sanering verantwoordelijk is.
en gaat over tot de orde van de dag,
CDA
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