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Onderwerp

 Subsidiepot asbestsanering tot op de bodem leeg?

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

 

Op 2 november jl. is op de website van Nieuwe Oogst een artikel gepubliceerd met de

titel “subsidiepot asbestsanering tot de bodem leeg”. In dit artikel wordt aangegeven

dat de afgelopen maanden het aantal ingediende vragen explosief is gestegen voor de

subsidieregeling verwijderen asbestdaken waardoor de uitputting van het budget nog

sneller ging dan verwacht.

 

Als het aan het kabinet ligt, komt er geen aanvulling. Staatssecretaris Stientje van

Veldhoven zei enkele weken geleden in de Tweede Kamer dat er voorlopig nog

subsidie beschikbaar zou zijn. 'Er is ook begin 2019 nog subsidie beschikbaar, totdat

die pot van 75 miljoen leeg is.' Die informatie blijkt achteraf niet juist te zijn. 

 

LTO Nederland is bezorgd over het feit dat er nu geen subsidieregeling meer

beschikbaar is voor asbestsanering. De organisatie meldde al eerder aan het kabinet

en de Tweede Kamer dat, naast andere maatregelen, een blijvende financiële

stimulans dringend nodig is om te zorgen dat alle daken op tijd verwijderd zijn. Naar

aanleiding hiervan heeft het CDA de volgende vragen:

 

1. Bent u bekend met de berichten over de uitputting van het budget van de

subsidieregeling verwijderen astbestdaken?

 

Antwoord

Ja

 

2. Kunt u aangeven wat de consequenties zijn voor particulieren, (agrarische) bedrijven,

non-profit organisaties en overheden in Zuid-Holland?

 

Antwoord

De consequentie is dat er vanuit het Rijk geen budget meer beschikbaar is om

verwijdering van asbestdaken met €4,5/m2 te subsidiëren.

 

 In de commissievergadering heeft het CDA eerder vragen gesteld  over de

onbekendheid en onduidelijkheid van de Zuid-Hollandse regeling “asbest er af, zon
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erop”. Het college geeft aan dat er goed gebruik wordt gemaakt van deze regeling.

Toch krijgen wij nog steeds signalen dat men denkt dat de regeling er niet meer is, of

men er niet voor in aanmerking komt. De berichtgeving over de uitputting van het

landelijk budget maakt het niet duidelijker.

  

3. Is er voldoende geld beschikbaar voor de sanering van asbestdaken in Zuid-Holland?

Antwoord

De provinciale subsidieregeling voor plaatsing van zonnepanelen op daken waar

agrariërs asbest hebben verwijderd, is beëindigd op 31 december 2016. Deze regeling

is uitgevoerd met budget dat de provincie van het Rijk – naar aanleiding van het

convenant uit 2012 - heeft gekregen en waarover wij zelfstandig beslissen. Er is

sindsdien derhalve geen sprake meer van rijksgeld. Aangezien er bij de provincie nog

budget over was uit deze regeling is in 2017 besloten om een aangepaste

Subsidieregeling Asbest er af? Zon erop! 2017 in het leven te roepen die zich vooral

richt op subsidiëren van zon op grote daken (nu overigens niet meer uitsluitend bij

agrariërs), mits ook asbest wordt verwijderd. Deze regeling is zeer succesvol:

momenteel is van het resterende budget al meer dan de helft verstrekt.

Provinciale Staten hebben met de goedkeuring van de begroting 2019 op 

14 november 2018 besloten tot een intensivering van deze regeling en extra budget

beschikbaar gesteld. Dit betekent dat vanuit de regeling de komende jaren nog vele

projecten gefinancierd kunnen worden waarbij grote asbestdaken vervangen worden

en grote PV installaties (met meer dan 40 kWp opgesteld vermogen) geïnstalleerd

kunnen worden.

 

4. Wat kan GS doen om onduidelijkheid weg te nemen over het al dan niet beschikbaar

zijn van voldoende financiële middelen?

 

Antwoord

Gedeputeerde Staten hebben de afgelopen periode bekendheid gegeven aan de

Subsidieregeling Asbest er af? Zon erop! 2017, zowel via onze provinciale website,

sociale media als tijdens bijeenkomsten met bijvoorbeeld Energieke Regio & LTO en

in het kader van de recente Slim Ruimtegebruik! realisatietour. Gedeputeerde Staten

zullen de komende periode doorgaan met dergelijke berichtgeving en bijeenkomsten

en hierover contact blijven houden met partner organisaties.
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