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beëindigen collectieve aanpak sanering asbestdaken
Geachte raad,
Zoals u bekend zal zijn heeft de Eerste Kamer op 4 juni 2019 het wetsvoorstel verworpen dat
een verbod op het aanwezig hebben van asbestdaken mogelijk maakte. De verbodsdatum van
1 januari 2025 is daarmee ook vervallen.
Wij hebben eerder, samen met de gemeente Middelburg, Veere en Goes, gemeentelijke samenwerking gezocht. Doel daarvan was een collectieve informatie- en versnellingsaanpak op
te starten. Met deze aanpak zou worden geanticipeerd op de voorgenomen verbodsdatum van
1 januari 2025. Voor de uitvoering van deze aanpak hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met iChoosr gesloten.
Het verwerpen van de wetgeving slaat de pijlers onder deze aanpak en onder de samenwerkingsovereenkomst weg. Er is vooralsnog geen zicht op nieuwe wetgeving. Het wettelijke verbod voor gebouweigenaren is vervallen. Eigenaren voelen hierdoor geen dwang of noodzaak
om asbesthoudende dakbedekking te verwijderen. In de gegeven omstandigheden hebben wij
besloten de collectieve aanpak te beëindigen. Ook hebben wij besloten in te stemmen met het
opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst door iChoosr. Aan de uitvoering hiervan zijn
geen rechtsgevolgen of kostenvergoedingen verbonden. Dit besluit hebben wij samen met de
samenwerkingsgemeenten genomen.
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De regering zal zich gaan beraden over de consequenties. Naar verwachting komt de regering
vóór het einde van het jaar met een reactie. Wij zullen de landelijke ontwikkelingen volgen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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