
Schriftelijke Vragen artikel 59 RvO Provinciale Staten Overijssel 

Datum : 16 maart 2018

Naam & fractie : Harry Broekhuijs (SP) en Susan Faal-Takak (CDA)

Onderwerp : Tekort aan asbestsaneerders 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen 
schriftelijk te beantwoorden:

Per 2024 is er een verbod op asbestdaken. In de periode 2015-2017 zijn vanuit de provincie
Overijssel verschillende initiatieven opgepakt in aanloop naar de aanpak van het 
asbestverbod, zoals het initiatiefvoorstel “Asbest de B.A.A.S.” (Brede Aanpak 
AsbestSanering). Daarnaast is begin 2017 de landelijke regelgeving aangepast zodat het 
voor saneerders, bedrijven en particulieren eenvoudiger wordt om de verplichte 
inventarisatie uit te laten voeren. Desondanks, blijkt de sanering van alle asbestdaken in 
2024 in onze provincie niet haalbaar te zijn. Er is sprake van een tekort aan 
asbestsaneerders. Deze constatering hebben de SP en het CDA opgedaan in gesprekken 
met saneerders, platforms en burgers. Om de asbestdoelstelling te behalen, is snelle actie 
en ondersteuning nodig. De SP en het CDA zien voor de provincie een rol weggelegd om de
asbestdoelstelling te behalen, maar ook waar het gaat om het stimuleren van 
werkgelegenheid. We zien kansen om extra banen te creëren in de provincie Overijssel. 
Vanuit dit kader zijn onderstaande vragen opgesteld. De SP en het CDA willen weten hoe 
het college van GS tegenover het tekort aan asbestsaneerders staat en in hoeverre het 
college bereid is om hierin actie te ondernemen. 

1) Is het college van GS op de hoogte van het dreigende tekort aan asbestsaneerders?

2) Is er binnen het college van GS al nagedacht over welke inspanning de het college zou 
kunnen doen om dit probleem aan te pakken?

3) Ziet het college van GS mogelijkheden om het tekort aan asbestsaneerders te koppelen 
met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt via het 1000-banenplan of een 
“regiodeal”? 

4) Is het college van GS op de hoogte van de samenwerking van veertien saneerders in 
Overijssel en een intermediair om bijstandsgerechtigden en werkzoekenden te stimuleren 
en op te leiden tot asbestsaneerder? Is het college bereid om hierover in overleg te treden 
met het UWV en de gemeenten?

Dit format mailen naar statengriffie@overijssel.nl
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