MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
De gemeenteraad van Borsele in vergadering bijeen op donderdag 11 januari 2018,
Constaterende dat:
• vanaf 2024 asbest daken in Nederland verboden zijn
• de voortgang van de asbestverwijdering onvoldoende op gang komt
• nog maar beperkt gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de
stimuleringsregeling subsidieverordening Asbest van het dak Borsele 2016 biedt
Overwegende dat:
• het verbod van het werken met een hijskraan met open werkbak voor grote vertraging
voor de sanering van asbestdaken zorgt
• door het aangescherpte arbobeleid van de Inspectie SZW projecten stil zijn komen te
liggen en nieuwe worden afgeblazen
• dat intussen handhavend wordt opgetreden en het werk wordt stilgelegd
• de Tweede Kamer in oktober via een motie van SGP, CDA, VVD, PVV en 50Plus,
gesteund door PvdA, Forum voor democratie en CU opdracht heeft gegeven aan de
minister van SZW om er, in overleg met de sector, voor te zorgen dat veilig gebruik
van de werkbakken aan hijskranen bij sanering van grote en moeilijk bereikbare
dakoppervlakken weer mogelijk wordt
• zo nodig vrijstellingen worden verleend of de regelgeving aangepast
• werkgeversorganisatie VNO-NCW, LTO, brancheverenigingen er op aandringen om
de motie snel uit te voeren
• desondanks het ministerie ervoor heeft gekozen om eerst onderzoek te doen naar de
veiligheid van het systeem, dit via een aanbestedingsprocedure waardoor het
onderzoek een flink deel van 2018 in beslag zal nemen
• dat door de vertragingen en de opgeworpen drempels de asbestsanering veel
duurder gaat uitvallen
• dat hierdoor ook Borselse bedrijven in de problemen komen en nu hun asbestdak
maar laten liggen
• dat dit alles haaks staat op onze stimuleringsregeling Asbest van het dak Borsele 2016
Draagt het college op om:
• bij het ministerie van SZW en de Tweede Kamer er op aan te dringen om voortvarend
de asbestsanering op korte termijn mogelijk te maken en de motie van de Tweede
Kamer daaromtrent snel en volledig uit te voeren
• te onderzoeken om de vorige opdracht op korte termijn in Zeeuws verband uit te
voeren
• deze noodoproep tevens ter kennisname te brengen aan de VNG, commissie Milieu,
VZG, VNO-NCW, LTO en de brancheverenigingen
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