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Geachte heer Mees, 

Steenbergen, 31 maart 2015 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

De fractie van de PvdA maakt zich ernstig zorgen over asbestdaken Door erosie laat het 
ouder wordende asbest los en vervuilt de omringende lucht en grond. Blijkens een 
onderzoek van een tweetal adviesbureaus in opdracht van de provincies Gelderland en 
Overijssel gaat het landelijk gezien om 100.000 locaties die met spoed moeten worden 
gesaneerd. De vervuiling is het grootst op het platteland. 

1. Is de wethouder op de hoogte van deze constatering? 
2. Beschikt de wethouder over een overzicht van dit soort asbestdaken in de 

gemeente Steenbergen bij voorkeur gesorteerd per kern? 
3. Zo ja, om hoeveel locaties en asbestdaken gaat het precies in onze gemeente per 

kern? 
4. Zo niet, binnen hoeveel tijd kan de wethouder over een dergelijke inventarisatie 

beschikken? 
5. Zodra de inventarisatie bekend is, zal ook de omringende grond moeten worden 

gemeten op vervuiling door asbest. Binnen hoeveel tijd denkt de wethouder over 
deze metingen te kunnen beschikken? 

6. Wat is de risico-analyse voor omwonenden bij brand van deze daken per kern? 
7. Zijn er bedrijfsvoeringen op desbetreffende locaties die brandgevaarlijk zijn? Zo ja, 

hoe kan de wethouder dit risico beperken? 

De overheid verbiedt binnenIO jaar dit asbesthoudend materiaal op daken. Het betreft 
asbesthoudend materiaal wat in direct contact staat met de buitenlucht. Het inademen van 
de door erosie loskomende vezels kan stoflongen of zelfs longkanker veroorzaken. Bij 
brand in stedelijke omgeving komen asbestdeeltjes in woonwijken terecht hetgeen zeer 
ongewenst is en de noodzaak van de rijksmaatregel onderstreept. De eigenaren zijn zelf 
verantwoordelijk voor verwijdering. 

8. Hoe gaat de wethouder er voor zorgen dat de eigenaren tijdig hun asbest daken 
vervangen en verantwoord afvoeren? Deze asbestdaken komen vooral voor bij 
agrarische bedrijven, maar ook bij tuinhuisjes en schuurtjes. 
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9. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat de overheid met ingang van 1 januari 
2016 met een subsidieregeling komt van 75 miljoen euro om de daken te 
verwijderen? 

10. Hoe en wanneer gaat de wethouder de eigenaren aanschrijven en wijzen op deze 
subsidieregeling opdat zij hier gebruik van kunnen maken 

11. Aan de Steenbergseweg nr xx staat een bedrijfspand met zo op het oog een heel 
groot asbestdak wat overduidelijk sterk verweerd is. Vooral voorbijkomende 
fietsers (met name veel schoolgaande jeugd) lopen daarmee mogelijk iedere dag 
gevaar om de asbestvezels in te ademen. Is de wethouder bereid na te laten gaan 
of hier sprake is van een asbesthoudend dak en hoe gaat de wethouder in dat 
geval voorkomen dat zij nog langer bloot staan aan de mogelijk rondwaaiende 
asbestvezels? Is de wethouder voornemens de eigenaar van genoemd pand aan 
te schrijven? Met andere woorden wordt deze eigenaar op korte termijn verplicht 
zijn dak te verwijderen? 

12. Kan de wethouder aangeven of er regelmatig metingen worden verricht bij 
asbesthoudende bedrijfslocaties, maar ook bij andere locaties met asbestdaken 
die de volksgezondheid bedreigen? 

13. Als dit niet het geval is gaat de gemeente dit nu wel met spoed doen? 
14. Kan de wethouder in de inventarisatie meenemen of er dieren onder of in de 

directe nabijheid van dergelijke asbesthoudende daken leven en die vervolgens 
voor consumptie gebruikt worden? 

15. Worden deze dieren ook getest op asbestbesmetting? 
16. Is het mogelijk om bedrijven met een verhoogd risico op brandgevaar eerder te 

verplichten hun dak te verwijderen/vervangen door een beter produkt? 
17. Wat als de eigenaren hun dak niet tijdig verwijderen? Heeft de gemeente 

Steenbergen dan een alternatieve oplossing? Zijn er sancties? 
18. De rijksoverheid verplicht eigenaren van asbestdaken deze binnen 9 jaar te 

verwijderen maar wie is verantwoordelijk voor het saneren van de vervuilde grond 
rondom de asbest daken? 

19. Hoe garandeert de wethouder een snelle sanering van de vervuilde grond? Met 
andere woorden wat is zijn plan want in veel gevallen blijkt urgentie gewenst. 

20. Asbestdaken die beschikken over een regenpijp zullen minder vervuilde grond 
rondom het dak hebben maar hoe zit het met de vervuiling van het riool- dan wel 
oppervlaktewater? 

21 . Gaat de wethouder hierover in overleg met het waterschap om metingen te 
verrichten om de mate van vervuiling binnen onze gemeente te objectiveren? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. Het college is op de hoogte van de berichtgeving in de media over de nu nog 

vertrouwelijke onderzoeksrapporten over bodemverontreiniging door asbest, die in 
opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel zijn opgesteld. 
De berichtgeving in de media hierover hangt samen met het aangekondigde 
verbod vanaf 2024 voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen om 
asbestdaken te bezitten. 

2,3 Het college beschikt niet over een overzicht van asbestdaken, die een acuut 
gevaar zouden kunnen betekenen voor de volksgezondheid in de gemeente 
Steenbergen. 

4,5 Een inventarisatie van dit soort daken zal door het college (vooralsnog) niet 
gebeuren. Op dit moment zijn er alleen vertrouwelijke onderzoeksrapporten van de 
provincies Gelderland en Overijssel. De ontwikkelingen rondom deze rapporten, 



worden afgewacht. Ook het standpunt van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu en onze provincie is daarbij namelijk van belang. 

6. In het geval van een brand, waarbij asbest vrijkomt, is er uiteraard sprake van een 
risico voor omwonenden en worden maatregelen getroffen om verspreiding van 
asbest te voorkomen. 

7. De meeste asbestdaken liggen op agrarische gebouwen. De agrarische bedrijven 
krijgen periodiek een milieucontrole. Ten tijde van deze milieucontroles wordt er 
integraal gecontroleerd. Door het integraal contoleren worden brandgevaarlijke 
situaties vaak eerder opgemerkt en kan er veelal eerder opgetreden worden. 

8. Over het verbod in 2024 voor particulieren (tuinhuisjes.schuurtjes), (agrarische) 
bedrijven en overheidsinstellingen op het bezitten van een asbestdak en het 
verantwoord afvoeren van asbest zal vooral via de media (waaronder de 
gemeentelijke website) informatie worden verstrekt, zodat de eigenaren tijdig hun 
asbest daken vervangen en verantwoord afvoeren. 
Dit zal gebeuren als aanvulling op de informatieverstrekking over dit onderwerp 
door de landelijke en provinciale overheid. 
De Rijksoverheid stimuleert het verwijderen van asbestdaken nu al doordat 
bedrijven gebruik kunnen maken van fiscale regelingen voor verwijdering van 
asbest. Deze info is te verkrijgen via de website van de rijksoverheid. 
Het gaat hierbij om de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige 
afschrijving Milieu investeringen (VAMIL). 
(Voormalige) agrarische bedrijven kunnen daarnaast ook bij de provincie Noord-
Brabant subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken om deze te 
vervangen door zonnepanelen. 
Voor particulieren is er nog geen subsidie voor asbestverwijdering. 

9. Ja, het college is op de hoogte van het feit dat het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu met ingang van 2016 een subridie van 75 miljoen euro beschikbaar stelt 
om eigenaren van asbestdaken te ondersteunen bij het verwijderen van asbest. 

10. Het is nog niet bekend hoe deze regeling van de Rijksoverheid eruit ziet en voor 
wie deze beschikbaar komt. Informatie hierover wordt in het najaar verwacht. 
Naar deze informatie zal via de website van de gemeente worden verwezen, zodra 
bekend is hoe de regeling eruit ziet. 

11. Als de exacte locatie van het door u met Steenbergseweg nr. xx aangeduide 
bedrijfspand aan ons college bekend wordt gemaakt, zal ons college de door u 
gegeven informatie behandelen als een verzoek om handhaving. 

12. Er worden niet regelmatig metingen verricht/bodemonderzoeken gedaan bij 
asbesthoudende (bedrijfs)locaties of andere locaties met asbestdaken. 

13. De gemeente gaat dit ook niet met spoed doen. Als er bodemonderzoek zou 
moeten worden gedaan, dan dient de eigenaar van de grond dat te doen. 
Van asbest sloopactiviteiten moet melding worden gedaan bij de gemeente. 
Daarbij moet een asbestinventarisatie rapport overgelegd worden, op basis 
waarvan het asbest verantwoord verwijderd wordt. Ook bij het slopen/verwijderen 
van asbest is het niet verplicht de bodem te onderzoeken. 

14. De asbestinventarisatie plannen bij meldingen van sloopactiviteiten zijn gericht op 
het voorkomen van humanitaire risico's. Het onderzoek gaat niet zover dat daarbij 
ook de gevolgen voor dieren worden betrokken. 

15. Dieren worden dan ook niet getest op asbestbesmetting. 
16. In de verbodsbepaling om een asbestdak te bezitten met ingang van 2024 wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven. 
17. Wie in 2024 nog een asbestdak heeft moet dit alsnog verwijderen. Gemeenten (of 

soms de provincie) kunnen dan eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om 
het asbestdak te verwijderen. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal 



aan de binnenkant van gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of 
isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. 

18. De verantwoordelijkheid voor het saneren van de grond rondom de asbestdaken 
ligt bij de eigenaar. De eigenaren van grond zijn immers zelf verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de grond. Zij moeten bodemvervuiling voorkomen en de 
verontreiniging die ze veroorzaken zo snel mogelijk verwijderen (saneren). 
Ook zijn eigenaren van asbestdaken naar 2024 toe zelf verantwoordelijk voor het 
verwijderen van asbest. 
Dit vloeit voort uit het gegeven dat gebouweigenaren verantwoordelijk zijn voor het 
beheer en onderhoud van hun bouwwerk/vastgoed. Zij zijn veelal de 
opdrachtgever van een asbestsanering of leggen veel van de werkzaamheden bij 
een derde neer (aannemer, architect of andere partijen betrokken bij het 
bouwproces). 

19. Zoals eerder gesteld is de eigenaar van de grond verantwoordelijk voor de 
sanering van vervuilde grond. Op deze plaats wordt verwezen naar het antwoord 
op de vragen 4 en 5. 

20. Er is een risico aanwezig op vervuiling van het riool- dan wel oppervlaktewater, 
afkomstig van asbestdaken die beschikken over een regenpijp. 

21 . Het college gaat hierover niet in overleg met het waterschap om metingen te 
verrichten. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
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