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Onderwerp: Antwoordbrief Ministerie l&M inzake motie asbestdaken PS van Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief informeren wij u over de beantwoording door de staatssecretaris van
lnfrastructuur en Milieu (l&M), mevrouw S.A.M. Dijksma, op motie M2017-6 van
19 april 20'17 van uw Staten. Dit betreft de versnelling van de aanpak en sanering van
asbestdaken.

Ons college heeft de motie uitgevoerd door op 5 juli 2017 de staatssecretaris van l&M
over de inhoud van de motie per brief te informeren. Op 28 september 2017 ontvingen
wij de beantwoording op onze brief. Voor de inhoudelijke reactie van het Ministerie
van l&M venrvijzen wij u naar de brief in de bijlage.

Daarnaast heeft de staatsecretaris Gedeputeerde Staten uitgenodigd zitting te nemen
in het landelijke ambassadeursoverleg asbestdaken. Gedeputeerde Stelpstra neemt
hierin zitting.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, wnd. secretaris

Bijlage: Brief Ministerie l&M
asbestdaken van Provincial
wa.coll.

2017) mel reactie op 17-6)
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Motie asbest Provinciale Staten van Drenthe

Geacht college,

Op 5 juli 2017 heeft u mij per brief geïnformeerd over het besluit van Provinciale
staten van Drenthe om akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 3,5
mln voor de versnelling van de aanpak en sanering van asbestdaken in Drenthe.
Daarnaast geeft u in deze brief aan dat Provinciale Staten van Drenthe een motie
hebben aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om verschillende
financiële aspecten met betrekking tot de sanering van asbestdaken aan mij voor
te leggen. Die betreffen onder andere het beschikbaar stellen van extra financiële
middelen voor de sanering van asbestdaken en het verruimen van de huidige
su bsidieregeling.

Met deze brief geef ik een reactie op uw initiatieven en het verzoek van Provinciale
Staten van Drenthe.

Ik ben verheugd dat uw provincie € 3,5 mln beschíkbaar stelt voor de versnelling
van de aanpak en sanering van asbestdaken in Drenthe. Hiermee wordt het
landelijk beleid ondersteund om voor 2024, de beoogde ingangsdatum van het
asbestdakenverbod, alle asbestdaken in Nederland gesaneerd te hebben. Het
landelijke prog ramma bureau versnell ingsaa npak asbestdakensanering kan u
helpen bij het verder vormgeven van het provinciale beleid voor de sanering van
asbestdaken. Ook de overige initiatieven van de provincie Drenthe ten aanzien
van de sanering van asbestdaken stel ik op prijs.

Ik wil u ook graag uitnodigen om zitting te nemen in het ambassadeursoverleg
waarin gedeputeerden, wethouders en andere bestuurders informatie uitwisselen
en afspraken maken over hoe de sanering van asbestdaken vanuit de eigen
verantwoordelijkheíd en rol verder kan worden gebracht. zo zijn de provincies
Limburg en Overijssel veftegenwoordigd in het ambassadeursoverleg. In uw brief
geeft u aan dat u al samenwerkt met verschillende andere provincies. Het
ambassadeursoverleg is een geschikt forum om ook met andere overheden te
discussiéren over de asbestproblernatiek en mogelijke oplossingen en om daarover
afspraken te maken.

op dit moment zijn er geen andere financiële middelen voor de sanering van
asbestdaken dan de landelijke subsidieregeling. Deze subsidieregeling is onlangs
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gewijz¡gd waardoor het nu mogelijk is om voor daken kleiner dan 35 m2, die
verwijderd worden door een professionele saneerder, subsidie aan te vragen. Net
als in 2016 is dit jaar het beschikbare budget voor de subsidieregeling opgehoogd,
Met betrekking tot het totaal beschikbare budget zie ik thans geen mogelijkheden
om de subsidieregeling te verruimen.

In de briefr van 22 juni 2O17 heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over
verschillende aspecten rond de uitvoering van het asbestbeleid. In deze brief heb
ik aangegeven dat. in samenwerking met decentrale overheden,
omgevingsdiensten en de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten, mogelijke financieringsarrangementen ten behoeve van
de sanering van asbestdaken worden onderzocht, waarbij ook rekening wordt
gehouden met draagkracht. Daarbij wordt ook gekeken naar aanvullende kansen
als verduurzaming en de aanpak van leegstaande (agrarische) bebouwing. Op dit
moment wordt met de relevante partners verder verkend welke landelijke
financiële arrangementen nuttig en nodig zijn. Daarbij wordt ook bezien of
aanvullende financiële middelen beschikbaar moeten komen.

In uw brief heeft u aangegeven dat Provinciale Staten van Drenthe aandringen op
een verlaging van het btw-tarief voor saneringen naar 60lo. In de door Provinciale
Staten aangenomen motie wijzen ze hierbij naar de bouwregeling van een aantal
jaren geleden waarbij het btw-tarief is verlaagd van 2Lo/o naar 6010. Die tijdelijke
verlaging van het btw-tarief voor herstel en renovatie van woningen ouder dan
twee jaar maakte deel uit van een breed samenhangend pakket aan maatregelen
die de aanpak van de grote problemen op de woningmarkt betroffen. De
problematiek van de sanering van asbestdaken is hiermee niet te vergelíjken.
Verder is btw geen beleidsinstrument maar een generieke heffing, Een eventuele
verlaging van het btw-tarief zal via een algemeen kabinetsbesluit moeten worden
genomen en gedekt moeten worden uit de rijksbegroting, Finnen het ministerie
van Infrastructuur en Milieu is in ieder geval geen financiële dekking voor zo'n
(tijdelijke) verlaging van het btw-tarief. Gezien de financiêle consequenties kan
het huidige demissionaire kabinet daar geen besluit over nemen. Of het nieuw te
vormen kabínet een dergelijk besluit zal willen nemen, kan ik niet overzien.

Ik hoop dat u het provinciale asbestbeleid voortvarend blijft uitvoeren en dat dit
blijft bijdragen aan het behalen van de landelijke doelstelling om voor 2024 alle
asbestdaken in Nederland gesaneerd te hebben.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
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Geacht college,

Op 5 juli 2017 heeft u mij per brief geïnformeerd over het besluit van Provinciale
staten van Drenthe om akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 3,5
mln voor de versnelling van de aanpak en sanering van asbestdaken in Drenthe.
Daarnaast geeft u in deze brief aan dat Provinciale Staten van Drenthe een motie
hebben aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om verschillende
financiële aspecten met betrekking tot de sanering van asbestdaken aan mij voor
te leggen. Die betreffen onder andere het beschikbaar stellen van extra financiele
middelen voor de sanering van asbestdaken en het verruimen van de huidige
su bsid ieregeling.

Met deze brief geef ik een reactie op uw initiatieven en het verzoek van Provinciale
Staten van Drenthe.

Ik ben verheugd dat uw provincie € 3,5 mln beschikbaar stelt voor de versnelling
van de aanpak en sanering van asbestdaken in Drenthe. Hiermee wordt het
landelijk beleid ondersteund om voor 2024, de beoogde ingangsdatum van het
asbestdakenverbod, alle asbestdaken in Nederland gesaneerd te hebben. Het
landelij ke prog rammabureau versnellingsaa npak asbestdakensanering kan u
helpen bij het verder vormgeven van het provinciale beleid voor de sanering van
asbestdaken. Ook de overige initiatieven van de provincie Drenthe ten aanzien
van de sanering van asbestdaken stel ik op prijs.

Ik wil u ook graag uitnodigen om zitting te nemen in het ambassadeursoverleg
waarin gedeputeerden, wethouders en andere bestuurders informatie uitwisselen
en afspraken maken over hoe de sanering van asbestdaken vanuit de eigen
verantwoordelijkheid en rol verder kan worden gebracht. zo zijn de provincies
Limburg en Overijssel vertegenwoordigd in het ambassadeursoverleg. In uw brief
geeft u aan dat u al samenwerkt met verschillende andere provincies. Het
ambassadeursoverleg is een geschikt forum om ook met andere overheden te
discussiëren over de asbestproblernatiek en mogelijke oplossingen en om daarover
afspraken te maken.

Op dit moment zijn er geen andere financiële middelen voor de sanering van
asbestdaken dan de landelijke subsidieregeling. Deze subsidieregeling is onlangs
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gewijzigd waardoor het nu mogelijk is om voor daken kleiner dan 35 m2, die
verwijderd worden door een professionele saneerder, subsidie aan te vragen. Net
als in 2016 is dit jaar het beschikbare budget voor de subsidieregeling opgehoogd
Met betrekking tot het totaal beschikbare budget zie ik thans geen mogelijkheden
om de subsidieregeling te verruimen.

In de briefl van 22 juni 2017 heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over
verschillende aspecten rond de uitvoering van het asbestbeleid. In deze brief heb
ik aangegeven dat, in samenwerking met decentrale overheden,
omgevingsdiensten en de Stichti ng Stimuleri ngsfonds Volkshuisvesti ng
Nederlandse gemeenten, mogelijke financieringsarrangementen ten behoeve van
de sanering van asbestdaken worden onderzocht, waarbij ook rekening wordt
gehouden met draagkracht. Daarbij wordt ook gekeken naar aanvullende kansen
als verduurzaming en de aanpak van leegstaande (agrarische) bebouwing. Op dit
moment wordt met de relevante partners verder verkend welke landelijke
financiële arrangementen nuttig en nodig zijn. Daarbij wordt ook bezien of
aanvullende financiële middelen beschikbaar moeten komen.

In uw brief heeft u aangegeven dat Provinciale Staten van Drenthe aandringen op
een verlaging van het btw-tarief voor saneringen naar 60lo. In de door Provinciale
Staten aangenomen motie wijzen ze hierbij naar de bouwregeling van een aantal
jaren geleden waarbij het btw-tarief is verlaagd van 27o/o naar 60/o. Die tijdelijke
verlaging van het btw-tarief voor herstel en renovatie van woningen ouder dan
twee jaar maakte deel uit van een breed samenhangend pakket aan maatregelen
die de aanpak van de grote problemen op de woningmarkt betroffen. De
problematiek van de sanering van asbestdaken is hiermee niet te vergelijken.
Verder is btw geen beleidsinstrument maar een generieke heffing. Een eventuele
verlaging van het btw-tarief zal via een algemeen kabinetsbesluit moeten worden
genomen en gedekt moeten worden uit de rijksbegroting. Einnen het ministerie
van Infrastructuur en Milieu is in ieder geval geen financiële dekking voor zo'n
(tijdelijke) verlaging van het btw-tarief. Gezien de financiële consequenties kan
het huidige demissionaire kabinet daar geen besluit over nemen. Of het nieuw te
vormen kabinet een dergelijk besluit zal willen nemen/ kan ik niet overzien.

Ik hoop dat u het provinciale asbestbeleid vooftvarend blijft uitvoeren en dat dit
blijft bijdragen aan het behalen van de landelijke doelstelling om voor 2024 alle
asbestdaken in Nederland gesaneerd te hebben.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
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