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per 2024 

Geachte heer Miedema, 

Per brief van 22 maart 2016 (ontvangen op 23 maart 2016) heeft u vragen gesteld over het onderwerp 
"asbestdakenverbod 2024". Op de website van Duurzaamgebouwd.nl staat een artikel over het 
asbestdakenverbod dat vanaf 2024 in Nederland gaat gelden. In het artikel waaraan u refereert wordt 
gesteld dat zich veel praktische problemen voordoen bij de handhaving van dit verbod. Hieronder volgt de 
beantwoording van uw vragen. 

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

Ja. Het is van belang om het asbestdakenverbod dat in 2024 in werking treedt onder de aandacht te 
brengen en te houden van burgers en bedrijfsleven. 

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 het met de handhaving? 

Ja. Door de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness aan de Hogeschool Van Hall Larenstein is 
onderzocht hoe de provincie Groningen agrariërs in beweging kan krijgen om asbestdaken te 
saneren. Uit voornoemd onderzoek is gebleken dat er in de provincie Groningen sprake is van 
ongeveer 4 tot 5 miljoen m^ asbestdak van agrarische bedrijven dat nog niet gesaneerd is. 
Het asbestdakenverbod geldt vanaf 2024 zodat de handhaving(sproblematiek) nu (nog) niet aan de 
orde is. 

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? 

Het asbestdakenverbod geldt vanaf 2024 zodat de handhaving(sproblematiek) nu (nog) niet aan de 
orde is. Wij voorzien dat hiervoor in de toekomst wel extra geld nodig zal zijn. 
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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? 

Ja. Het asbestdakenverbod in 2024 beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling 
aan asbest. Deze wettelijke maatregel zal gevolgen hebben voor toezicht en handhaving. Een goede 
organisatie van toezicht en handhaving is daarom van belang. 

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? 

Asbest is niet expliciet opgenomen in ons Integraal Milieubeleid en de Omgevingsvisie. Uit het 
Rijksbeleid volgt de verplichting dat in 2024 alle asbestdaken zijn verwijderd. 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. Wij zijn in gesprek met de provincies Drenthe en 
Fryslan om in een lobby gezamenlijk op te trekken. 

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? 

Wij verwijzen u naar het antwoord onder vraag 5. Hier zijn op dit moment geen gelden voor 
beschikbaar. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

.secretaris. 


