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Motie vreemd aan de orde van de dag stimuleringsregeling asbestdaken
Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op
De Staten, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat.. ...
-er een grote opgave voor ons ligt, namelijk het saneren van alle asbestdaken voor 1
januari 2024
-er door Overijssel een Asbest plan is ontwikkeld waarin procesgeld beschikbaar wordt
gesteld om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren
-er diverse initiatieven zijn ontstaan om het saneren van asbestdaken te vereenvoudigen,
waaronder de open coöperatie de Asbestschakel
- het afgelopen jaar is gebleken dat een grote groep dakeigenaren niet de financiële
middelen heelt over te gaan tot daksanering; zij willen wel overgaan tot sanering
maar kunnen niet vanwege beperkte financiële middelen.
-Het van noodzakelijk belang is dat er blijvende druk wordt uitgeoefend op het saneren
van asbestdaken
van mening dat.. ...
- het mogelijk moet zijn dakeigenaren die wel willen saneren maar wegens tekort aan
financiële middelen niet kunnen saneren te ondersteunen
-wanneer dakeigenaren die niet in de mogelijkheid zijn nu deel te nemen aan initiatieven
op gemeentelijk niveau, zoals bijvoorbeeld de uitrol van de Asbestschakel, benadeeld
worden als zij pas later kunnen overgaan tot sanering
-een stimuleringsregeling waarin de provincie leent aan eigenaren van asbestdaken en de
opbrengsten terug vloeien in het fonds een waardevolle en essentiële bijdrage is in
het behalen van de doelstelling saneren asbestdaken in 2024
-er in november 2017 in de provincie Drenthe een uitvoeringsregeling verwijdering
asbestdaken van start is gegaan welke als model kan dienen voor een regeling in de
provincie Overijssel

verzoeken GS .....
Op korte termijn te verkennen waar de mogelijkheden liggen voor het openstellen van
een stimuleringsregeling voor eigenaren van asbestdaken (particulieren en bedrijven),
in samenwerking met gemeenten en Rijk.
Met de behandeling van de perspectiefnota in voorjaar 2018 deze uitkomsten te
verwerken in een concreet voorstel.
Het verwijderen van asbestdaken op te nemen in de te schrijven regiodeal voor
Overijssel, in combinatie met Duurzaamheid.
en gaan over tot de orde van de dag.
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