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Onderwerp

Beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA over de integrale
benadering van de leegstand- en asbestproblematiek

Datum

28 juni 2016
Ons kenmerk
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Uw kenmerk

-

Geachte heer ,

Contactpersoon

A.W. (Ton) Vermeer

Bij brief van 30 mei 2016, ingekomen op 3 juni 2016, heeft u namens de CDA
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Telefoon

(073) 680 84 78
Email

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

avermeer@brabant.nl
Bijlage(n)

1.
Bent u bereid om de precieze opgave met betrekking tot het te saneren
areaal asbestdaken in Brabant in beeld te brengen?

-

Antwoord: Nee. Zoals vragensteller al aangeeft heeft Alterra in opdracht van de
provincie in maart 2016 het rapport “Leegstand agrarisch vastgoed NoordBrabant” opgeleverd. Alterra gaat in dit rapport al uitgebreid in op de kwestie
van asbest. Uit het onderzoek van Alterra blijkt dat in 2012 49 % van de
agrarische bebouwing in Noord-Brabant stamt uit de bouwperiode 1965-1993.
Inclusief woongebouwen gaat het om een totaalomvang van ca. 12,8 miljoen
m2. De stallen werden in deze periode bijna zonder uitzondering bedekt met
asbest golfplaten. Sinds 1 juli 1993 werd gebruik van asbest door bedrijven
verboden. Op veel van de huidige gebouwen uit deze periode liggen deze
asbestdaken nog. In figuur 6 op pagina 21 van het Alterrarapport1 is te zien in
welke delen van Noord-Brabant de agrarische bebouwing uit deze
bouwperiode zich concentreert. Per 1 januari 2024 is door de Rijksoverheid een
verbod op asbestdaken afgekondigd. Het nader in kaart brengen van de
precieze opgave van het areaal asbestdaken is tijdrovend en draagt weinig bij
aan het realiseren van de sanering van asbestdaken.

1

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/april//media/619211103CC14C2C8D886AEEC0601607.pdf
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2.
Is uw college van plan met een vergelijkbare regeling te komen als
“asbest eraf, zonnepanelen erop”?
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Antwoord: Nee. De subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ was
gefinancierd met geld van het Rijk en was bedoeld ter stimulering van de
sanering van asbestdaken. Sinds 1 januari 2016 heeft het Rijk een
subsidieregeling voor het saneren van asbestdaken opengesteld. Deze regeling
heeft een looptijd tot en met 2019.

3.
Eerder gaf uw college aan eind 2016 het Brabantse leegstandsbeleid
vast te stellen. Middels deze brief verzoekt het CDA u om de
asbestsaneringsopgave integraal bij de leegstandsproblematiek te betrekken?
Bent u daartoe bereid?
Antwoord: Ja. Conform de Perspectiefnota 2016 hebben wij een
Bestuursopdracht Brabantse Aanpak Leegstand in voorbereiding. Daarmee
willen wij een integrale, gebiedsgerichte aanpak van leegstand, inclusief VAB’s
(Vrijkomende Agrarische Bedrijven), stimuleren. Een inventarisatie van
instrumentarium dat nodig is voor een dergelijke aanpak maakt onderdeel uit
van de bestuursopdracht. Wij benadrukken dat in de aanpak van leegstand de
actieve participatie van álle betrokkenen noodzakelijk is. Zoals eerder
aangegeven vinden wij het wat asbest betreft van groot belang om de resultaten
van de landelijke regeling af te wachten en met partners te bespreken wat wij in
Brabant gezamenlijk kunnen doen om het vraagstuk van VAB’s aan te pakken.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
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