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Groningen, 22 maart 2016 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

Betreft: asbestdakenverbod 2024 
Geachte mijnheer de voorzitter. 

Op de website van Duurzaamgebouwd.nl staat een artikel over het asbestdakenverbod dat vanaf 2024 
in Nederland gaat gelden. In het artikel stelt Arno Kleine Staarman dat zich veel praktische problemen 
voordoen bij de handhaving van dit verbod, omdat gemeenten hier niet op zijn toegerust, omdat er veel 
te weinig asbestsaneerders zijn en omdat het veel te duur is voor eigenaren. Volgens Kleine Staarman 
dienen de provincies hierin een strakke regierol te nemen, om de uitvoering van het asbestdakenverbod 
concreet vorm te geven. Alleen Limburg en Overijssel zijn daar momenteel mee bezig. Daarnaast 
moeten gemeenten financieel ondersteund worden om het verbod te handhaven. 

Naar aanleiding van het bovenstaande artikel heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen aan 
het college van GS: 

1. Is het College op de hoogte van bovenstaand artikel in Duurzaamgebouwd.nl over het 
asbestdakenverbod? Zo ja, wat is uw mening hierover? 

2. Heeft het College zicht op hoeveel asbestdaken er nog zijn in de provincie Groningen en hoe het in 
Groningen gaat met de handhaving van het asbestdakenverbod? Zo ja, om hoeveel daken gaat het 
en hoe gaat met de handhaving? 

3. Doen zich in Groningen ook veel problemen voor met de handhaving van het asbestdakenverbod 
en dreigt dit hier ook op een mislukking uit te lopen? 

4. Bent u het met GroenLinks eens dat de asbestdaken zo gevaarlijk zijn dat een goede handhaving 
van het verbod in 2024 van groot belang is? Zo niet, waarom niet? 

5. Is het College bereid om in deze zaak een regierol op zich te nemen, in het geval dat zich in 
Groningen problemen voordoen met de handhaving van het asbestdakenverbod? Zo ja, hoe gaat u 
dit aanpakken? Zo niet, waarom niet? 

6. Bent u bereid bij te dragen aan financiële ondersteuning van de Groningse gemeenten op het 
gebied van handhaving van het asbestdakenverbod? Zo ja, op welke manier? Zo niet, waarom niet? 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie. 

Met vriendelijke groeten. 

Namens de Statenfractie GroenLinks, 

Harrie Miedema 


