
 

 

 

Onderwerp:  Schriftelijke vragen over risico’s rondom asbest 

Datum: 15 maart 2019 

 

 

Geacht college, 

 

Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende 

vragen over de risico’s rondom asbest. 

 

Inleiding 
De sanering van asbestdaken standaard wordt ondergebracht in risicoklasse 2. Uit het 
rapport Inzichten voor proportioneel asbestbeleid1, dat eind februari is gepubliceerd, is naar 
voren gekomen dat er op dit moment maatregelen worden genomen die niet noodzakelijk 
zijn. De blootstellingsrisico’s zouden minimaal zijn. 
 
Naar aanleiding van dit rapport is in de Tweede Kamer de motie Von Martels2 aangenomen 
die oproept tot een onderzoek naar de mogelijkheid van inschaling van daksaneringen in 
risicoklasse 1 in plaats van risicoklasse 2. 
 
Daarnaast heeft de Provincie Overijssel onlangs het plan ‘Kansen voor Overijssel’ 
aangenomen. Hierbij wil de provincie € 6,25 miljoen euro investeren in een 
Stimuleringsfonds Asbestdaken en € 2,0 miljoen in Toekomstgerichte erven. De provincie 
ziet haar rol in het bieden van ondersteuning en het samen brengen van partijen. 
 
Het CDA ziet dat er nog vele vierkante meters verwijderd moeten worden voor het 
asbestdakenverbod in gaat. Eigenaren van asbestdaken moeten volgens ons worden 
gestimuleerd om het dak te verwijderen en niet wachten tot het laatste moment. Dit geldt 
voor particulieren, (agrarische) ondernemers tot eigenaren van maatschappelijk vastgoed. 

Vragen 
De CDA-fractie heeft daarom de volgende vragen:  

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? 

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

3. Wat zijn de mogelijke risico’s van het zelf uitvoeren van daksaneringen? 
4. Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd bij het zelf uitvoeren van daksaneringen? 
5. Hoe gaat het college voorkomen dat asbestsaneringen de aankomende tijd stil 

komen te liggen? 
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? 

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? 

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? 

 

                                                
1 Heederik, D., Helsloot, I., Kraaijenbrink, S., Schinkel, J. & Vis, J. (2019). Inzichten voor proportioneel asbestbeleid. 
2 Von Martels. (2019). Motie nr. 161: Problematiek rondom asbest. Opgehaald van: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-

25834-161.html 



 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de CDA fractie 

 

Arie Mentink 

Gemeenteraadslid namens CDA 


