GROEN
LINKS
Motie nader onderzoek naar asbest in VAB
van het lid Gerwi Temmink
Ontvangen: 27 september 2016

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 30 september 2016;

Gelet op:
.
.

.

.

Het verbod op asbestdaken dat in 2024 in werking treedt.
De afspraak dat eigenaren van VAB’s, doorgaans schuren, geacht worden deze
verwijderingskosten zelf te dragen (maar daar vaak geen kans toe zien).
Het gegeven dat het hier om asbesthoudende gebouwen gaat: een kleine 700 van voor 2011
en nog zo’n 800 in de periode tot 2030; bij elkaar 1500 asbesthoudende gebouwen met een
vloeroppervlakte van 57 ha (werkelijke grootte waarschijnlijk meer vanwege schuine daken).
De subsidieregeling voor het aanleggen van zonnepanelen op daken van o.a. deze schuren bij
kan dragen aan het in stand houden van de omvang van de leegstandsproblematie.

Overwegende dat:
.

.

.

.

Dat GS geacht wordt er op toe te zien dat de maatregelen om asbest op te ruimen voor 2024
gerealiseerd moet zijn.
Dat de subsidieregeling op zonnepanelen belemmerend kan werken voor de sanering van
deze VAB’s zoals verwoord op pagina 11 en 13 in het rapport van de Rekenkamer
“Vrijkomende Agrarische Bebouwing in Zeeland tot 2030”.
De Rekenkamer daarom P5 aanbeveeft GS op te dragen een nader onderzoekte laten
verrichten per gemeente.
GS in haar bestuurlijke reactie op het rapport vermeldt deze gedetailleerde informatie van
toegevoegde waarde te achten.

Spreken als hun mening uit:
.

.

Dat GS en P5 hier hun verantwoording moeten nemen om de asbestsanering en de sanering
van de VAB’s goed te kunnen monitoren.
Dat GS daartoe voor 2018 een nader onderzoek zou moeten (laten) verrichten zoals
aanbevolen door de Rekenkamer.

Dragen Gedeputeerde Staten op:
.

Een gedetailleerd onderzoek te (laten) verrichten zoals aanbevolen in op pagina 13 van dit
Rekenkamerrappor met als kernvragen:
1) Ga samen met elke Zeeuwse gemeente na wat de aard en omvang op perceelsniveau is
van vrijkomende agrarische bebouwing vanaf 2000.

2)

.

Breng in kaart op welke wijze en in welke mate er sprake is (geweest) van
herbestemming.
3) Breng daarbij tevens de asbestproblematiek in kaart.
De uitkomsten van dit nadere onderzoek binnen een jaar te delen met P5.

En gaan over tot de orde van de dag.
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