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Schriftelijke vragen over de uitputting van het budget voor het 
saneren van asbest op agrarische daken 

Geachte heer Star, 

Op 13 april 2016 hebben wij uw vragen ontvangen over het onderwerp "uitputting van het budget voor het 
saneren van asbest op agrarische daken". Vanaf 1 januari 2024 is het houden van asbestdaken verboden. 
Op de website waarnaar u refereert (www.asbestvanhetdak.nl/qroninqen) staat vermeld dat het budget voor 
sanering van de provincie Groningen is uitgeput. Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen. 

1. De website www, asbestvanhetdak. ni/aroninaen meldt dat het budget voor sanering van de provincie 
Groningen is uitgeput, sinds wanneer is dit het geval en op welke wijze gaat u om met nieuwe 
aanvragen? 

2. 

Het budget voor sanering is va naf 24 februari 2016 uitgeput. Nieuwe aanvragen worden afgewezen. 

Welk aantal van bedrijven is gesaneerd en welk oppervlak betrof deze sanering van asbest in ha? 

Er zijn 149 agrarische- en voormalig agrarische bedrijven in de provincie Groningen gesaneerd. Het 
totaal aantal m^ verwijderd asbestdak bedraagt 176.311 m^. Het aantal geplaatste Wattpiek 
bedraagt 2.424.087 Watt. 

Is er aanvullend budget noodzakelijk? En zo ja, welk aanvullend budget is er nodig om de 
saneringsdoelstelling van 2024 van het Rijk te kunnen realiseren? 

Ja. Uit onderzoek van de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness aan de Hogeschool Van Hall 
Larenstein is gebleken dat er in de provincie Groningen sprake is van ongeveer 4 tot 5 miljoen m̂  
asbestdak van agrarische bedrijven dat nog niet gesaneerd is. Als wij dit op een vergelijkbare wijze 
willen subsidiëren als de subsidieregeling Zon voor asbest hebben wij hiervoor € 18 tot 22 miljoen 
euro nodig. 

Vanaf 4 januari 2016 is de nieuwe Rijksregeling verwijderen asbestdaken van kracht. Het Rijk geeft 
aan dat er op dit moment nog ongeveer 120 miljoen m2 asbestdaken in Nederland zijn. Daarvan ligt 
105 miljoen m2 op bedrijfsgebouwen (75% agrarisch) en 15 miljoen m2 op woningen. Per jaar wordt 
nu ongeveer 4 miljoen m2 van deze daken verwijderd. Met een voortzetting van dit tempo zou het 
verwijderen en vervangen van de gehele oppervlakte asbestdaken duren tot 2044. 
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De subsidieregeling van het Rijk heeft als doel de verwijdering van asbestdaken in de jaren 
2016-2019 aan te jagen, zodat de doelstelling om alle asbestdaken in 2024 verwijderd te hebben 
kan worden gehaald. Voor de totale subsidieperiode is een bedrag van € 75 miljoen euro 
beschikbaar. Dit wordt in delen beschikbaar gesteld, waardoor per jaar een subsidieplafond geldt. 
Het subsidieplafond wordt jaarlijks bekend gemaakt. Het subsidieplafond voor 2016 bedraagt € 10 
miljoen. 

Ook zonder subsidie geldt de verplichting vanaf 1 januari 2024 om het asbestdak verwijderd te 
hebben. 
Het is op dit moment niet bekend of er aanvullend budget beschikbaar wordt gesteld door het Rijk 
aan de provincies voor Provinciale subsidieregelingen. 

4. Hoeveel bedrijven in de provincie Groningen hebben het afgelopen kwartaal een beroep gedaan op 
de "subsidieregeling bedrijven asbestdaken" via de RVO.nl? Welk percentage van de beschikbare 
€10 miljoen is hiermee besteedt in onze provincie? 

Wij hebben deze gegevens bij het Rijk (RVO) opgevraagd maar tot op heden geen informatie 
ontvangen. 

5. Op welke wijze gaat uw College aanvullend budget organiseren om de doelstelling van 2024 te 
kunnen bereiken? Wanneer heeft u hierover het laatst met het ministerie van l&IV onderhandeld? 

Asbest is niet expliciet opgenomen in ons Integraal Milieubeleid en de Omgevingsvisie. Uit het 
Rijksbeleid volgt de verplichting dat in 2024 alle asbestdaken zijn venwijderd. De gemeenten zijn in 
bijna alle gevallen het bevoegde gezag. De provincie is bevoegd voor ruim 100 bedrijven waarbij 
sprake kan zijn van asbestdaken. Wij zijn bereid nader beleid te formuleren als het Rijk financieel 
bijdraagt in de ondersteuning van gemeenten en provincies. Vooralsnog hebben gemeenten niet een 
beroep gedaan op een regierol van ons in deze. 
De onderhandelingen over financiële middelen met het Rijk lopen via het IPO. Een kerngroep van 
het IPO heeft de contacten met het Rijk over de toekomstige ontwikkelingen. Het laatste contact dat 
is geweest ging over de mogelijke effecten van twee asbestregelingen naast elkaar (Rijks- en 
Provincieregeling). Het Rijk heeft gekozen voor de mogelijkheid om beide subsidies te mogen 
stapelen. Het effect op het gebruik van de Rijks- en Provincieregeling waarbij gestapeld mag 
worden is gebleken uit een enorme toename van aanvragen in de maanden februari en maart. 

6. Welke verwerkingscapaciteit, in de breedste zin van het woord ziet het College voorde hoeveelheid 
vrijkomend asbest: storten, opslag of verbranden. 

De zorg voor voldoende verwerkingscapaciteit is een landelijk vraagstuk en geen provinciaal 
vraagstuk. In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP2) is beschreven dat de minimumstandaard voor het 
verwerken van asbest of asbesthoudende afvalstoffen die vallen onder de reikwijdte van dit 
sectorplan storten is op een daarvoor geschikte stortplaats. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedep^eerde Staten van Groningen: 


