
  
 
Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn 
 
Betreft: Betreft artikel 36-vragen RvO sanering asbestdaken 
 
Hoorn, 2 juni 2016 
 
Geacht College, 
 
Voor 2024 moeten alle asbesthoudende daken in Nederland, waarbij het asbesthoudende 
materiaal in direct contact staat met de buitenlucht, vanwege de verweringsgevoeligheid 
verplicht gesaneerd zijn. Hoewel e.e.a. al in de Tweede Kamer is behandeld, moet deze 
verplichting nog wel in de Wet Milieubeheer verankerd worden, hetgeen op de rol staat voor 
1 juli 2017. 
 
Het gaat in de praktijk om asbesthoudende daken (dakleien en golfplaten) van woningen, 
schuren, garages en bedrijfspanden, die in 2024 minimaal 30 jaar oud zijn, want sinds 1 juli 
1993 mogen geen asbesthoudende materialen meer gebruikt worden. Vandaag heeft 
staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) overleg gehad met vertegenwoordigers van 
gemeenten en provincies over de gewenste versnelde sanering. 
 
Rol gemeente 
Dit betekent dat de gemeente als gebouweigenaar aan de lat staat om haar bezit op 
asbesthoudende daken in beeld te brengen en tijdig te saneren. Daarnaast heeft de 
gemeente straks ook een controlerende rol en zal zij moeten overgaan tot een systeem van 
‘boetes en bestuursdwang’ om sanering af te dwingen bij particulieren en bedrijven. 
Daarom lijkt het wenselijk om de komende jaren  de  informatieplicht actief op te pakken en 
wellicht een faciliterende rol te spelen als gemeente, vanuit bijvoorbeeld het 
duurzaamheidsprogramma Puur Hoorn.  
 
Kosten en saneringstempo 
Want weliswaar hebben we nog 7 jaren te gaan, de huidige sanering verloopt veel te 
langzaam om op tijd klaar te zijn. Volgens opgave van het ministerie van Sociale Zaken moet 
er in Nederland nog ongeveer 120 miljoen m2 (!) aan asbesthoudende daken worden 
verwijderd. Dit terwijl het saneringstempo op dit moment circa 3 miljoen m2 per jaar is! 
De verwachting is voorts dat de saneringskosten alleen maar zullen stijgen, door de 
toenemende druk op de saneringsmarkt, die wordt gedomineerd door een wereld van circa 
300 saneringsbedrijven, waaronder zich veel  ‘cowboys’ bevinden. Het is immers ‘een 
goudmijn’ de komende jaren.  
 
Hoornse opgave 
In 2012 onderzocht onderzoeksbureau Search 1.268 woningen, waarvan 7% asbest in het 
dak bleek te hebben. Hoewel dit percentage niet erg hard is, geeft het wel een indicatie voor 
de opgave die ook in Hoorn te gaan is. 



 
De rijksoverheid heeft een subsidieregeling tot 2019 opgesteld, waarbij voor € 4,50 euro per 
vierkante meter een bijdrage vanuit de overheid kan worden geleverd. 
De kosten voor een huiseigenaar kunnen naar verwachting al snel variëren van duizend euro 
(simpel dakschot)  tot tienduizenden  euro’s (vervanging van geheel dak), afhankelijk van de 
omvang van het asbestprobleem. Veel huiseigenaren zijn niet op de hoogte van deze 
saneringsplicht, laat staan dat zij weten of hun dak van de woning, schuur of garage 
asbesthoudende materialen bevat. Daarnaast staan nog altijd veel woningen onder water en 
heeft de huiseigenaar geen rekening gehouden met deze saneringskosten die de komende 
jaren aan de orde (kunnen) zijn en zoals gezegd flink kunnen oplopen. Voeg daarnaast de 
verduurzamingsopgave en energiebesparingsopgave in de bestaande bouw en het is 
duidelijk dat voor huiseigenaren forse investeringen op de rol staan de komende jaren. Voor 
rijtjeswoningen geldt voorts dat een efficiënte en kostenbesparende aanpak daarbij vraagt 
om ‘samen optrekken’ met buren, zeker als een dak doorloopt naar de buren. 
 
Kortom: een noodzakelijke maatschappelijke megaopgave, met grote gevolgen voor de 
lokale woningmarkt en waarbij de gemeente verschillende rollen heeft, die zij actief en/of 
passief kan invullen. Tot op heden is de gemeente nog niet erg zichtbaar op dit dossier. 
 
Daarnaast zitten  er ook nog stevige volksgezondheidsaspecten aan dit verhaal. 
 
Volksgezondheidsrisico’s 
Een particulier mag namelijk tot 35m2 asbesthoudend materiaal onder voorwaarden zelf 
verwijderen. In veel gevallen geldt een meldingsplicht bij de gemeente en in een groot aantal 
gevallen zal het toch nodig zijn om een gespecialiseerd bedrijf de sanering te laten doen. 
Juist vanwege de ‘professionele kosten’ zullen veel particulieren naar verwachting geneigd 
zijn zelf de sanering ter hand te nemen, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Ook zal het 
gesaneerde materiaal correct verwijderd, opgeslagen en afgevoerd moeten worden. Ook hier 
bestaat het gevaar op illegale dump, met alle volksgezondheidsrisico’s van dien. 
 
Kortom, de overheid zal veel moeten doen op het punt van voorlichting, facilitering en 
controle en handhaving om deze saneringsopgave in de komende jaren in beweging te 
krijgen en excessen en gevaarlijk gedrag daarbij te voorkomen. 
 
Woningcorporatie Intermaris is overigens al enige tijd bezig met de asbestsaneringsopgave 
in haar bestaande woningvoorraad, maar vooral particulieren en na het zich laat aanzien ook 
de  gemeente zelf, blijven vooralsnog achter en dit baart de D66-fractie zorgen. 
 
Overigens merken we tenslotte bij deze inleidende beschouwing nog op dat ook in de bodem 
naar verwachting veel asbest is terug te vinden. Hier wordt op dit moment landelijk vol op 
onderzoek naar gedaan. 
 
Op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde heeft de D66-fractie de volgende 
vragen: 
 

1. Heeft u zicht bij hoeveel gemeentelijke panden sprake is van asbest op daken die 
onder de saneringsplicht (gaan) vallen? Zo, ja om hoeveel panden gaat het en is voor 



al deze panden een actueel asbestinventarisatieonderzoek voorhanden? Zo nee, 
wanneer heeft u dit inzicht wel? 

2. Heeft u bij benadering in beeld welke kosten met deze gemeentelijke 
saneringsopgave zijn gemoeid en is hiervoor al ruimte gereserveerd in het 
meerjarenperspectief van de begroting? 

3. Bent u op de hoogte van het feit dat uit landelijk onderzoek blijkt dat circa 75% van de 
huiseigenaren niet op de hoogte is van de saneringsplicht vóór 2024? Bent u het 
vanuit dit gegeven met ons eens dat de gemeente een actieve rol moet oppakken om 
de maatschappelijke saneringsopgave binnen Hoorn de komende jaren aan te 
wakkeren door actief voorlichting te geven en wellicht ook faciliteiten aan te bieden 
(subsidie, projectondersteuning, collectieve inkoop)? Zo ja, hoe denkt u dat aan te 
pakken en zo nee, waarom niet? 

4. Is de asbestsaneringsopgave en verwijdering en afvoer van asbest in regionaal 
verband al gespreksstof geweest met de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD), de 
Huisvuilcentrale (HVC), de GGD en eventueel regiogemeenten? Zo nee, waarom 
niet, zo ja, wat hebben die gesprekken opgeleverd? 

5. Wat betekenen de investeringen - die als gevolg van asbestsanering en 
verduurzaming zullen moeten gaan plaatsvinden in de bestaande woningvoorraad  -
voor de woningmarkt in Hoorn en de regio? 

6. De saneringsopgave m.b.t. asbest, biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om te 
vergroenen (zonnepanelen, sedum etc.). Welke rol zou de gemeente de komende 
jaren kunnen spelen, bijvoorbeeld vanuit het programma Puur Hoorn, om de 
saneringsopgave te koppelen aan vergroeningsprojecten? 

   
Graag zien wij uw reactie tegemoet en wij bedanken u bij voorbaat voor uw beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

namens de fractie van D66 

 

Arthur Helling, fractievoorzitter  

 


