Provinciale Staten
Vragen van het statenlid A.J. Geluk (CDA) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2017 nummer 186.

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle- Antwoorden van gedeputeerde staten:
ment van orde inzake dreigende vertraging
inzake saneren van asbestdaken
(ingekomen 26 juni 2017)
1.

Heeft het college van Gedeputeerde
1.
Staten kennisgenomen van het beleid
omtrent het verbod op werken met een
hijskraan en werkbak voor
asbestverwijdering?

Ja.

2.

Is het college het met het CDA eens
2.
dat een verbod op het werken met hijskraan en werkbak het asbestverwijderingsproces vertraagd? Zo ja, bent u
van plan zich in te zetten om dit verbod ongedaan te maken of ziet u andere mogelijkheden om het verwijderingsproces weer te versnellen? Zo
nee, waarom niet?

Ja, deze maatregel kan vertragend werken,
dit baart ook ons zorgen. Het betreft hier
echter Rijksbeleid. Wij voeren momenteel
overleg met andere provincies en met LTO
over gerichte lobby, ook ten behoeve van
de kabinetsformatie.

3.

Heeft het college kennisgenomen van
verschillende asbestregelingen van
andere provincies? Zo ja, ziet het college van Gedeputeerde Staten mogelijkheden om deze in Zeeland toe te
passen?

Ja. De meeste provincies hebben op dit
moment een vervolg op de subsidieregeling in overweging. Enkelen hebben daadwerkelijk een nieuwe regeling geïntroduceerd, bijvoorbeeld Limburg. Het Rijk bereidt, mede op verzoek van de Tweede Kamer een zogenaamde "Versnellingsagenda" voor. Met partners die wensen
aan te haken wordt een coalitie gevormd
om het tempo op te voeren en om wegen
te zoeken, ook anders dan subsidievertrekking om het probleem sneller aan te pakken. In Interprovinciale kring wordt nagedacht om zo mogelijk ook collectief aan te
haken bij de Versnellingsagenda, althans
daarover met het Rijk in gesprek te gaan.
Vanuit Zeeland zullen we ook waar mogelijk deelnemen aan deze acties.

3.

4.

Is het college het met het CDA eens
4.
dat het (opnieuw) introduceren van
een Zeeuwse asbestregeling bedrijven
ondersteunt bij asbestverwijdering en
bij het gebruik maken van de huidige
subsidieregeling? Zo ja, heeft het college van Gedeputeerde Staten suggesties voor een regeling? Zo nee,
waarom niet?

Deels. Op dit moment vervult ZLTO eigenlijk al deze rol in onze provincie. Zij organiseren collectieven van ondernemers om zo
schaalvoordeel te bereiken en geven ook
voorlichting over de subsidiemogelijkheden. Voor wat betreft een nieuwe regeling
verwijzen we naar het antwoord op vraag
3.

MIDDELBURG, 17 juli 2017

Namens de fractie van CDA,

Gedeputeerde Staten,

A.J. Geluk

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

2

