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Aduard, 13 april 2016 

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

daken.  

Geacht College,  

Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om 

het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 

verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbest 

dak moeten laten verwijderen. Na 2024 gaat de overheid hier actief op handhaven en is voornemens dit 

middels een dwangsom te doen. 

In aanvulling op vragen van de Groen Links fractie in onze Staten en vragen van onze achterban inzake de 

sanering van asbestdaken hebben wij de volgende vragen. 

1. De website www.asbestvanhetdak.nl/groningen 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. Welk aantal van bedrijven is gesaneerd en welk oppervlak betrof deze sanering van 

asbest in ha?  

3. 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? 

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? 

5. Op welke wijze gaat uw College aanvullend budget organiseren om de doelstelling van 

2024 te kunnen bereiken? Wanneer heeft hierover het laatst met het ministerie van I&M 

onderhandeld? 

6. Welke verwerkingscapaciteit, in de breedste zin van het woord ziet het College voor de 

hoeveelheid die vrijkomend asbest: storten, opslag of verbranden. 

 

In afwachting van de beantwoording,  

Met vriendelijke groet,  

Jacob Klaas Star, CDA  

http://www.asbestvanhetdak.nl/groningen

