M02

Motie
Onderwerp

Asbest

Datum

1 november 2021

Registratienummer

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 1 november 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
Gehoord de beraadslagingen;
Overwegende dat:
• in het verleden in Hof van Twente veel asbest is gebruikt in bodem en op daken
en dat dit ernstige gevolgen heeft gehad voor de volksgezondheid;
• de volksgezondheid topprioriteit heeft en we blijven werken aan een veilige
leefomgeving;
• het Masterplan Asbest een grote financiële impuls was voor de sanering van
asbest maar dat dit fonds extra funding nodig heeft om aan ambities van de
sanering van asbest te kunnen voldoen;
• de samenwerking van omliggende gemeenten, projectbureau BAS tot concrete
resultaten heeft geleid;
• nieuwe inzichten aanleiding geven om de kosten/batenanalyse van saneringen
opnieuw te onderzoeken om een efficiënte afweging te kunnen blijven maken
tussen risico's voor volksgezondheid en gemaakte kosten;
Roept het college op:
• tot het blijven uitvoeren van asbestsaneringen middels Masterplan Asbest en de
hiervoor bestemde middelen van € 1.350.000 in de begroting;
• om op Europees- en Rijksniveau te blijven lobbyen voor voldoende middelen om
asbest te saneren uit de leefomgeving en hierbij te wijzen op de integrale en
succesvolle aanpak die Hof van Twente heeft gekozen;
• te onderzoeken of er minder ingrijpende mogelijkheden zijn om asbestsanering
uit te voeren naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten, zodat efficiënt
omgegaan wordt met de beschikbare financiële middelen;
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door:
Y. Nijhof G. Bruins F Rijkens H. Kalter
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van
Twente d.d. 1 november 2021
De raad van Hof van Twente,
De griffier,
de voorzitter,
mr. A. Venema

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

