Motie 'Doorzetten van sanering asbestdaken, begeleiding agrariërs en energietransitie'

. AANVAARD

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 juli 2019, ter bespreking van de Kadernota 2019,
Constaterende dat:
•

Het Rijk heeft besloten de deadline voor het saneren van asbest(daken) van 1-1-2024 los te laten;

•

Het college zegt' de nadere invulling van dit besluit af te willen wachten alvorens te besluiten over de
te nemen maatregelen door de Provincie;

•

Het nieuwe coalitieakkoord ambitieuze doelen stelt voor de opwekking van duurzame energie; (16% in
2023}

•

Er in Statenbrief 81EB9339 "uitwerking Motie 98(2018) ""asbest eraf, zonnepanelen erop" en Motie
13 (2019} "landbouwcoaches breder inzetten" een voorstel aan PS is gedaan voor erfgoed begeleiders
dat zowel tot een versnelling van asbestverwijdering als een toename in zonnepanelen kan leiden"

•

Er nog geen dekking is voor de invulling van de moties 2018/98 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' en
2019/13 'Landbouwcoaches breder inzetten';

•

Er pas ten tijde van de Programmabegroting 2020 financiële invulling wordt gegeven aan het
coalitieakkoord;

Van mening dat:
•
•

Het loslaten van de deadline door het Rijk geen afstel, maar slechts uitstel betekent;
Uitstel van saneringen leidt tot hogere kosten later en toename van het gevaar op verwering en het
vrijkomen van asbestvezels;

•

De urgentie voor een versnelling van de energietransitie en daarbij behorende aanleg van
zonnepanelen hoog is

•

de provincie agrariërs effectief kan ondersteunen in beide vraagstukken door middel van een
erfgoed begeleider

Draagt het college op:
•

De inzet op het saneren van asbestdaken en aanleg van zonnepanelen onverminderd voort te zetten,
conform de uitspraken gedaan door PS in de moties 2018/98 en 2019/13 en de op 20 mei
overeengekomen uitvoering (erfbegeleiders) daarvan':

•

De hiertoe benodigde middelen, inclusief vrij te komen Rijksmiddelen, op te nemen in de
Programmabegroting 2020;

En gaan over tot de orde van de dag.
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