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Op Drentse daken
wacht ‘groot drama’
ARNOUD BODDE

ASSEN Provinciale Staten hebben
grote twijfels over het tijdig verwij-
deren van alle asbestdaken in
Drenthe. Het Rijk zou meer geld be-
schikbaar moeten stellen.

Vooropgesteld, de provincie is niet
verantwoordelijk voor de asbestda-
ken. Het beleid (vanaf 2024 zijn as-
bestdaken verboden) is in Den Haag
vastgesteld en gemeenten moeten
vanaf die datum handhaven. Eigena-
ren van gebouwen en woningen zijn
zelf verantwoordelijk voor de ver-
wijdering. Maar die maken er nog
weinig werk van.

Vorig jaar hebben de Staten een
motie aangenomen die aanstuurt
op meer snelheid. Gedeputeerde
Staten willen 3,5 miljoen euro be-
schikbaar stellen. De Staten vinden
dat een prima uitgangspunt, bleek
gisteren tijdens de bespreking van
de plannen in de commissie omge-

‘Het aantal
asbestverwerkers
is niet eens
voldoende’

vingsbeleid. Maar er is grote twijfel
of het bedrijven en met name parti-
culieren wel gaat lukken voor 2024.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra
(CU) stopt de miljoenen liefst in een
revolverend fonds, wat betekent dat
het geld uiteindelijk weer terug
moet naar de provincie en op die
manier opnieuw kan worden inge-
zet. Maar: ,,Daar zijn mensen niet zo-
maar tot toe in staat’’, zegt Frank
Duut (50Plus).

Jan Luuk Stel (VVD): ,,Mensen
moeten het verwijderen betalen en
ook een nieuw dak. Dit krijgt over
het algemeen geen prioriteit.’’

Henk Reinders (CDA) voorspelt

‘een groot drama’ als na 2024 door
gemeenten moet worden gecontro-
leerd en mensen die nog steeds as-
bestdaken hebben forse boetes krij-
gen. Dat mensen of onvoldoende de
noodzaak zien, of het verwijderen
niet kunnen betalen, blijkt volgens
hem uit de cijfers. ,,Sinds 2013 is
226.000 vierkante meter aan asbest
verwijderd. Dat kostte 1 miljoen eu-
ro subsidie. Tot 2024 moet 850.000
vierkante meter worden verwijderd.
Per jaar! Dat gaat nooit lukken. Het
aantal asbestverwerkers is niet eens
voldoende.’’

Een meerderheid van de Staten is
er van overtuigd dat het Rijk meer
geld beschikbaar moet stellen om de
opgelegde doelstelling te halen.

Reinders: ,,We moeten met z’n al-
len richting Den Haag om er iets
over te zeggen. Ja, zeker ook via onze
partij als die in de regering komt.’’

Peter Zwiers (PvdA) kondigt alvast
een motie aan voor een krachtig sig-
naal aan het nieuwe kabinet.


