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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 31 juli 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:
Evaluatie gratis aanleveren asbest particulieren
Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:
In te stemmen met:
1. De evaluatie van het gratis wegbrengen asbest particulieren
2. Het gratis wegbrengen van asbest te verlengen tot 1 januari 2024 onder de reeds eerder vastgestelde
voorwaarden c.q. gedragsregels
3. De jaarlijkse kosten, zijnde € 10.000,--, voor de periode 2019-2024, ten laste te brengen van de Reserve
Afval
4. De raad informeren aan de hand van de bijgevoegde raadsbrief
Toelichting
De mogelijkheid voor het gratis wegbrengen van asbest naar het afvalbrengpunt is ingegaan op 1 september
2017 en geldt voor een periode van 1 jaar tot 1 september 2018. Medio 2018 zou een evaluatie plaatsvinden
over het gehele proces van aanlevering en de gehele afhandeling daarvan. De volgende punten worden
hierbij betrokken:
-

Wordt het asbest conform de gedragsregels c.q.voorwaarden (zie bijlage) aangeboden;

-

De hoeveelheid aangeboden asbest;

-

Het aantal aanbiedingen (acceptatie sloopmeldingen)

-

Administratieve rompslomp Afvalbrengpunt Tubbergen

-

Totale kosten inname, afvoer en verwerking asbest

Op basis van de genoemde gedragsregels/voorwaarden is aan Postel gevraagd hoe door de particulieren
wordt omgegaan met het aanbieden van asbest.
Uit een opgave van Postel is gebleken dat over het algemeen de sloopmeldingen netjes worden
aangeleverd en wordt de asbest in goede verpakkingen aangeleverd. De administratieve rompslomp voor
Postel valt over het algemeen wel mee. Kwestie van kopiëren van sloopmeldingen en apart registeren.
Naast het gratis wegbrengen van asbest door particulieren bestond ook het risico dat bedrijven misbruik
zouden maken van deze regeling. Navraag bij Postel heeft uitgewezen dat dat niet het geval is.
Over de periode september 2017 tot en met met mei 2018 is bij Postel 11,23 ton asbest aangeleverd. De
totale kosten over deze periode bedragen € 3.057,38 incl. BTW.
Vooraf waren de totale kosten begroot op € 20.000,-- per jaar. Deze kosten zouden ten laste gebracht
worden van de Reserve Afval. Omdat de eerste betalingen aan Postel pas in 2018 hebben plaatsgevonden
is dit budget overgeheveld naar 2018.
De kosten voor de huidige regeling vallen mee. Wij willen ons op basis van het Coalitieakkoord Dinkelland
Duurzaam Doorontwikkelen 2018-2022 inspannen om de komende jaren, samen met de provincie, de daken
vóór 2024 asbestvrij te krijgen. Deze regeling draagt daar aan bij.
Daarom hebben we besloten om het gratis wegbrengen van asbest door particulieren tot 35 m² te verlengen
tot 1 januari 2024. De jaarlijkse kosten, zijnde € 10.000 voor de periode 2019-2024, ten laste te brengen van
de Reserve Afval. Verantwoording vindt plaats via het Programmajournaal.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen dan aan ons college kenbaar maken.
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