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Motie (vreemd aan de orde van de dag)
voorstel deelinventarisatie, richtlijn type H SC 540
Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 11 mei 2016
De Staten, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat
er geen tijd te verliezen is met de sanering van asbesthoudende daken. Aangezien er in
2024 niemand meer daken mag bezitten die asbesthoudend zijn.
De huidige SC 540 regelgeving omvat de verplichting van een volledige 3D inventarisatie
van de bouwkundige eenheid,, ook bij deelsaneringen.
Deze verplichting van de volledige inventarisatie bij een deelsanering stuit op
- weerstand bij eigenaren van asbesthoudende daken
Zij moeten financieel investeren in een totale inventarisatie in plaats van alleen
het betreffende deel welke gesaneerd moet worden voor 2024.
- vertraagt de snelheid van het saneringsproces
Vanwege beperkte capaciteit kan de uitvoerende partij minder inventarisaties
inplannen per dag/week.
Van mening dat
De SC 540 beschrijft een aantal soorten asbestinventarisaties, te weten; type A, type B
en type G. Het toevoegen van een nieuw type asbestinventarisatie aan de SC 540,
specifiek gericht op asbesthoudende golfplaten daken liggend op een constructie, biedt
een oplossing.
Immers:
-de inventarisatie kan beperkt worden tot het te saneren golfplaten dak.
-het versnelt het proces van asbestsanering.
-het vermindert de weerstand van eigenaren van asbesthoudende daken door het
reduceren van kosten.
Vervolgens deze mogelijk nieuwe richtlijn, te omschrijven als richtlijntype H, naar
zwaarte classificeren aan een tijdsbestek voor uitvoering.
Classificatie voorbeeld op basis van mate van verwering van de golfplaat, maar altijd
eindigend vóór 1 januari 2024.
Conditie 1 (zwaar)
-> geldigheid inventarisering 3 jaar
Conditie 2 (middel)
-> geldigheid inventarisering 4 jaar
Conditie 3 (licht)
-> geldigheid inventarisering 6 jaar
verzoeken GS
bovenstaand voorstel voor het toevoegen van een richtlijntype H op de SC 540
regelgeving in te dienen bij de Minister van Sociale Zaken en de vaste kamercommissie
van de Tweede Kamer.
en gaan over tot de orde van de dag.
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