
 
 
Geacht college,  
 
Betreft schriftelijke vragen ex art. 43 RvO betreffende Brabant Asbestvrij 
 
In 2024 moeten alle asbesthoudende daken door de eigenaren gesaneerd zijn. Dat dit een flinke 
opgave is mag duidelijk zijn.  
 
In Brabant liep tot en met 31 oktober 2016 de subsidieregeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop", 
volledig gefinancierd met rijksgeld. De subsidie was beschikbaar voor agrarische bedrijven, want veel 
van de asbestdaken bevinden zich voornamelijk op verouderde stallen.  
 
In de Statenmedeling over deze subsidieregeling (d.d. 6 oktober 2015) werd aangekondigd dat de 
regeling begin 2017 geëvalueerd zou worden. Inmiddels is 2017 al weer even bezig. De Brabantse SP-
fractie stelt daarom de volgende vragen: 
 

1. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de evaluatie van de subsidieregeling 
"Asbest eraf, zonnepanelen erop" en op welke termijn kunnen we deze verwachten? 

2. Zou GS na de evaluatie in overweging kunnen nemen de subsidieregeling weer - in mogelijk 
een andere vorm - in te stellen zonder rijksgeld en kan GS ook aangeven waarom wel of 
waarom niet? 

3. In het vragenhalfuurtje over de stormschade (d.d. 9 september 2016) werd aangegeven dat 
GS opzoek was naar andere oplossingen nu het subsidiepotje niet verder gevuld wordt met 
rijksgeld, wat is daar de status van? 

 
Hoewel veel asbestdaken te vinden zijn bij agrarische bedrijven, zijn er natuurlijk nog vele andere 
daken waarin asbest te vinden is. Hierover heeft de SP-fractie de volgende vragen: 
 

4. Kan GS al inzicht geven in het aantal met behulp van de subsidie gesaneerde daken en de 
totale afname van asbestdaken? 

5. Kan GS een overzicht geven van het aantal vierkante meters asbestdaken en is daarbij 
onderscheid te maken tussen (agrarische) bedrijven en particulieren? 

6. Is GS het met de SP eens dat de provincie een belangrijke rol kan spelen in het saneren van 
asbestdaken, ook die van niet-agrarische bedrijven? Waarom wel, of waarom niet? 

7. Welke vormen van provinciale ondersteuning aan gemeenten, bedrijven en particulieren 
acht GS mogelijk? 

 
Tot slot: 

8. Is GS van mening dat Brabant asbestdak-vrij zal zijn in 2024, waarom wel of niet? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Maarten Everling 


