
 

 

Vragen CDA-fractie Dinkelland 
 

 

1. Wat is de mening van het college over de gestelde uitkomst in het rapport Inzichten 

voor proportioneel asbestbeleid dat de blootstellings- en gezondheidsrisico’s bij het 

verwijderen van asbestdaken minimaal zijn?  

 

Wij zijn van mening dat het, wat asbestdaken betreft, nog te vroeg is om conclusies te 

trekken op basis van het verschenen rapport.  

Navraag bij TNO heeft geleerd dat de risico’s van het saneren van asbestdaken in het 

rapport van Aedes/TNO (2019) zijn gebaseerd op schattingen. Er waren te weinig metingen 

beschikbaar voor de specifieke scenario’s die in het rapport zijn beschreven. TNO 

onderzoekt nog de feitelijke vrijkomende asbestvezels bij asbestdaksanering. 

Opdrachtgever voor dit onderzoek is het Ministerie van Infrastructuur en Watersstaat (I&W). 

De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar van 2019 verwacht. 

Op basis van berichten in de pers over het Aedes/TNO-rapport zou het beeld kunnen 

ontstaan dat asbest niet gevaarlijk is. Wij zijn van mening dat deze conclusie nog niet 

getrokken kan worden. Wij vinden het belangrijk dat de werknemers die asbestsaneringen 

uitvoeren geen onnodige risico’s lopen. Dat geldt ook voor bewoners die zelf hun 

asbestdaken saneren en hun omgeving.  

 

 

2. Mogen dakeigenaren zelf hun daken saneren als blijkt dat saneren in risicoklasse 1 

mogelijk is?  

Nee, dit staat los van de risicoklasse-indeling. De mogelijkheid om zelf het asbestdak te 

verwijderen is beperkt tot particulieren met een dak minder dan 35m
2
. Wanneer een 

sanering wordt ingedeeld in risicoklasse 1, betekent dit dat de sanering nog steeds moet 

worden uitgevoerd door deskundig personeel, maar dat het betreffende bedrijf niet 

gecertificeerd hoeft te zijn.  

 

 

3. Wat zijn de mogelijke risico’s van het zelf uitvoeren van daksaneringen?  

Zoals in vraag 2 is geantwoord mogen eigenaren alleen onder bepaalde voorwaarden zelf 

hun dak saneren tot maximaal 35 m
2
. 

De risico’s voor mensen die met onvoldoende kennis een sanering van asbestdakplaten 

uitvoeren zijn in vier hoofdgroepen te vatten: 

 Risico op besmetting met asbestvezels door onoordeelkundige of onhandig omgaan met 

asbestdakplaten (zoals afbreken van de platen, platen laten vallen) 

 Niet onderkennen van de aanwezigheid van eventuele andere typen asbest die een groter 

risico op besmetting met zich meebrengen 

 Onjuiste en niet te controleren afvoer van de vrijgekomen asbestdakplaten. Er vinden 

asbestafvaldumpingen plaats in Overijssel 

 Vallen van het dak door onoordeelkundig handelen of het verkeerd inzetten van materieel 

of het niet beschikken over het goede materieel om veilig op hoogte te werken. 

 

 

4. Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd bij het zelf uitvoeren van daksaneringen?  

Daksaneringen mogen niet zelf worden uitgevoerd, anders dan een oppervlakte van 

maximaal 35 m
2
 door particulieren. Een particuliere sanering van een asbestdak van 

maximaal 35 m
2
 moet aan de volgende eisen voldoen: 

Gecontroleerd moet worden of:  

 de golfplaten niet verweerd zijn. Alleen golfplaten die niet zijn verweerd, mogen door 

een particulier worden verwijderd. Verweerde daken hebben een hoog risico op het 

vrijkomen van asbestvezels; 

 de golfplaten geschroefd zijn. Als ze geschroefd zijn, kunnen de platen zonder 

beschadiging worden verwijderd.  



 

 

 Sloopmelding indienen: deze sloopmelding moet bij de gemeente worden ingediend. 

Dan kan de gemeente of de Omgevingsdienst desgewenst de verwijdering van de 

asbestdaken controleren.  

 

Afval moet volgens de geldende regels (onder andere dubbel ingepakt) naar de milieustraat 

worden gebracht 

 

 

5. Hoe gaat het college voorkomen dat asbestsaneringen de aankomende tijd stil 

komen te liggen?  

 

De provincie Overijssel gaat een bijeenkomst organiseren met enkele partijen uit de 

branches voor sanering, nieuwe daken en financiën. Doel van de bijeenkomst is te bepalen 

hoe de huidige terugval in saneringen in Overijssel is bij te sturen. Afhankelijk van de 

uitkomst van deze bijeenkomst wordt door de provincie een plan van aanpak opgesteld. Wij 

wachten eerst de uitkomsten hiervan af. 

 

 

6. In hoeverre en op welke wijze kan de gemeente gebruik maken van de regiodeal 

‘Kansen voor Overijssel’ om het saneren van asbestdaken te stimuleren en 

ervencoaches in te zetten op toekomstgerichte erven?  

 

Het ingediende verzoek om in aanmerking te komen voor de Regiodeal is door het Rijk niet 

gehonoreerd. De provincie Overijssel heeft desondanks wel geld beschikbaar gesteld voor 

de ervencoaches en de toekomstgerichte erven. Het saneren van asbestdaken is een van 

de punten die in een gesprek met de ervencoaches besproken worden.  

 

 

7. Is het college bereid om met de provincie en het Ministerie in gesprek te gaan over 

de vervolgstappen, zodat alle betrokkenen zo spoedig mogelijk weten waar zij aan toe 

zijn?  

 

Ja en dat gebeurt ook al. Samen met de provincie brengen we de zorgen en vragen van 

onze gemeente bij het ministerie. Daar heeft het college alle vertrouwen in.   

 

 

8. Is het college vervolgens bereid om inwoners van deze ontwikkelingen op de 

hoogte te stellen? Zo ja: op welke termijn en op welke wijze? Zo nee: waarom niet? 

 

Ja, daar is het college toe bereid. Op het moment dat er duidelijkheid is omtrent eventuele 

wijzigingen in beleid zullen hier in onze berichtgeving rondom asbest aandacht aan 

besteden. 

 

 

 

 


