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Agendapunt: Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering 
Raadsvergadering: 3 Oktober 2017 
 
Aan het voorgesteld besluit wordt als extra punt toegevoegd: 
 

5. Als uitgangspunt vast te stellen dat meedoen voor iedereen mogelijk moet worden gemaakt. Vervolgens 
daartoe: 

A. Het college op te dragen om uiterlijk december 2017 een faciliteit te ontwikkelen waardoor het 
voor iedere particuliere huiseigenaar met een asbestdak mogelijk wordt om deel te nemen aan 
collectieve saneringsprojecten. 
B. Van het college ook een inschatting van de financiële risico’s voor de gemeente tegemoet te 
zien, zo nodig vergezeld van een voorstel voor het instellen van een risicovoorziening in de 
begroting, en/of een voorstel voor toepassing van een kleine extra rente opslag voor 
asbestleningen, en/of andere manieren om de risico’s te dekken. 

 
Ondertekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
 
In de zomer van 2016 besloot de raad met de kleinst mogelijke meerderheid om niet als uitgangspunt vast te stellen dat 
meedoen met asbest sanering collectieven voor iedereen mogelijk moet worden. Recente berichtgeving zoals Echtpaar te oud 
voor voor asbestlening gemeente  toont daar de vervelende gevolgen van. Nu de gevolgen helderder worden is het goed om 1

het uitgangspunt opnieuw te overwegen. 
 
Essentieel in besluitpunt 5A is het woord “iedere”. Wanneer individuele gezinnen niet mee kunnen doen in een saneringstraject, 
is dat voor hun zelf problematisch, maar zeker ook voor de buurtcollectieven (die dan kostenverhogend om individuele 
woningen heen moeten saneren) en voor de gemeente (die in de toekomst handhavend moet optreden). Als nieuwe faciliteit 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan maatwerkleningen, of het in de huidige verordening verruimen of laten vervallen van 
krediettoetsen, of een koop-leaseback constructie voor daken, of grond overnemen en onder erfpacht teruggeven. 
 
Aan een dergelijke nieuwe faciliteit zitten mogelijk financiële risico’s verbonden voor de gemeente. Die dienen in de begroting 
netjes afgedekt te worden en daartoe dient besluitpunt 5B. 
 
Mochten op enig moment vanuit de landelijke overheid financiële arrangementen beschikbaar komen die op alternatieve of 
aanvullende wijze meedoen voor iedereen mogelijk maken, dan vervalt op dat moment uiteraard de noodzaak voor punten 5A 
en 5B. Hoewel de verantwoordelijkheid voor een dergelijke voorziening in eerste instantie bij het rijk ligt, zijn op korte termijn 
geen concrete maatregelen vanuit die hoek te verwachten. Omdat we de sanering van asbestdaken in Lelystad niet verder 
willen vertragen, zullen we in ieder geval voorlopig een lokale regeling moeten treffen. 

1 https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/151460/lelystad-echtpaar-te-oud-voor-asbestlening-gemeente 
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