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DATUM  23 april 2019 
AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Initiatiefvoorstel GBK instelling asbestloket 
PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 
 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 
ZAAKNUMMER  ZK19000807 

AANLEIDING  Voor 1 januari 2025 dient alle asbest te zijn verwijderd bij bedrijven en particulieren. 
GBK stelt via dit initiatiefvoorstel voor om de asbestproblematiek vóór  1 januari  2025  
zo effectief mogelijk  aan te pakken. 

KADER  Gemeentewet, Volksgezondheid 

WIJ STELLEN 

VOOR 
 1. een Gemeenteloket Asbest*)**) in te stellen, een  loket waar inwoners en 

bedrijven zich collectief kunnen inschrijven en informatie kunnen krijgen over de 
beste aanpak om asbest te verwijderen; 

2. het college te vragen daartoe de noodzakelijke voorbereidingen te treffen zodat 
het asbestloket zo spoedig mogelijk kan functioneren. 

BEOOGD 

RESULTAAT 
 Het beoogde resultaat is dat vóór 1 januari 2025 alle asbest op daken in Koggenland 

is verwijderd. 

ONDERBOUWING  Asbest levert een gevaar op voor de volksgezondheid. Dit gezondheidsrisico zal de 

komende jaren toenemen. De reden hiervan is dat met de tijd meer asbestvezels door 

verweer en onder invloed van weer en wind vrijkomen in de omgeving. Onlangs is in 

de tweede kamer besloten dat asbest dat in direct contact staat met de buitenlucht 

voor 1 januari 2025 dient te zijn gesaneerd. Deze wet wordt binnenkort in de senaat 

behandeld. In de wet is bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de sanering ligt bij 

de eigenaar van het asbest. 

 

Voor veel landbouwbedrijven en ook inwoners met asbestdaken op hun woning cq 

bedrijf vormt de asbestproblematiek een groot financieel en zelfs bedrijfsrisico. Door 

de wettelijke verplichting en de tijdsdruk zal de prijs voor sanering zelfs verder gaan 

stijgen naar mate 2025 dichterbij komt. Particuliere bedrijven en grote 

(Energie)bedrijven gebruiken de wettelijke verplichting en tijdsdruk om risico voor 

burgers en ondernemers om te zetten in een verdienmodel voor deze bedrijven. 

Hierbij wordt de aangeboden sanering veelal gecombineerd met het ter beschikking 

stellen en plaatsen van zonnepanelen voor de te saneren daken.  
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Overigens is sinds juli 1993 het bewerken en verwerken van asbest in Nederland 

verboden en is toen ook gestart met de sanering. De Nederlandse overheid heeft 

hierbij een stimulerende rol vervuld. De omvang van het asbestprobleem in 

Koggenland was ca 170.000 m2.  In de periode 2008 -2012 is door de gemeente in 

totaal ca 450.000 euro subsidie beschikbaar gesteld om sanering door particulieren, 

agrariërs en bedrijven te stimuleren. In totaal is tot nu toe zo’n 100.000 m2 
gesaneerd. Op dit moment is er nog 70.000 m2 asbesthoudende daken in onze 

gemeente.  

Koggenland kan kosteloos gebruik maken van het Gemeenteloket Asbest van 

iChoosr. Op dit digitale informatiepunt leest een inwoner of bedrijf alle informatie 

over asbest en de regelgeving vanuit de gemeente. Via dit loket kan het Collectief 

Asbest Saneren worden georganiseerd, een collectief voor inwoners en bedrijven om 

samen asbesthoudende daken te saneren voor een scherpe groepsprijs. Dat maakt het 

saneren van een dak voor inwoners gemakkelijk en goedkoper.  

De regie van dit proces ligt volledig bij iChoosr. Met andere woorden het 

Gemeenteloket Asbest van iChoosr ontzorgt zowel de gemeente als de inschrijvers. 

Samengevat richt deze gemeentelijke aanpak zich op het faciliteren van inwoners en 

bedrijven waarbij door toepassing van collectiviteit en de sanering tijdig en onder 

gunstige voorwaarden kan worden gerealiseerd.  

Daarnaast wordt een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling bereikt als de 

sanering wordt gecombineerd / kan worden gecombineerd met het plaatsen van 

zonnepanelen. 

 

2025 nadert snel, het is daarom noodzakelijk dat de gemeente Koggenland, in 

aanvulling op landelijke en provinciale beleid proactief stimuleringsmaatregelen 

uitvoert om inwoners en bedrijven voor te lichten en te faciliteren. Tijdige sanering 

kan tevens voorkomen dat de gemeente veel capaciteit en aandacht zal dienen te 

besteden aan de gemeentelijke controle- en handhavingstaak.  

 

Daar GBK dit verzoekt doet naar het college om het voorstel dit jaar in werking te 

laten treden, is dit niet meegenomen naar de kadernota van 2020. 

 

Wensen en bedenkingen college 

“Het college onderkent het belang en de consequenties van de gevolgen van de 

wettelijke maatregel dat per 2025 asbestdaken verwijderd zijn. Een maatregel die van 

belang is op zowel het vlak van de volksgezondheid  en onze leefomgeving. 

Het college is content met het gegeven dat de asbestproblematiek onderdeel 

uitmaakt van de raadsopdracht Duurzaamheid én in dat kader verder zal worden 

opgepakt. 

Voorts constateert het college dat er op Provinciaal niveau de nodige initiatieven zijn. 

In december 2018 is aan de Omgevingsdienst NHN opdracht gegeven een 
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Datum presidium: 6 mei 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *  Naar het voorbeeld van iChoosr – organisator voor groepsaankopen (zie 

https://www.ichoosr.nl/collectief-asbest-saneren/)                                                                 

 ** Naar het model van de gemeenten Heerhugowaard, Zaanstad en Breda. 

inventarisatie van asbestdaken uit te voeren. De verwachting is dat deze vóór de 

zomer 2019 wordt opgeleverd en besproken wordt door het Algemeen Bestuur van 

de Omgevingsdienst. Het algemeen bestuur wordt naar verwachting op 10 juli 2019 

dan ook gevraagd naar medewerking voor het opzetten van een centraal 

asbestlokaal. 

Gelet hierop is ons college van mening dat behandeling van dit initiatiefvoorstel op 

dit moment nog prematuur is. Afhankelijk van de resultaten van de regionale 

activiteiten adviseren wij om het voorstel vooralsnog niet te behandelen.” 

 

 

FINANCIËN  Dit voorstel heeft geen invloed op de begroting buiten de kosten van het 

communiceren om. De Gemeente faciliteert en de uitvoering wordt uitbesteed aan 

een extern bureau. De uitvoeringskosten zijn geheel voor de externe partij. 

COMMUNICATIE  Om dit project onder de aandacht te brengen bij onze inwoners en bedrijven en de 

voordelen van de collectiviteit, ontzorging en begeleiding ervan toe te lichten, is 

publicatie gewenst binnen alle mogelijke mediavormen die Koggenland ter 

beschikking heeft, waaronder het Koggennieuws, website en lokale media. 

https://www.ichoosr.nl/collectief-asbest-saneren/

