
Raadsvragen Gemeentebelangen, Asbestsanering  particulieren, Raad 19 februari 2018 

 
 
Op de onlangs gehouden informatie avonden betreffende de asbestsanering kwam op de avond voor 
particulieren de volgende vraag/ opmerking naar voren: 
 
Voor particulieren met een dakoppervlak van kleiner dan 35 m2 is een speciale regeling getroffen. 
Zij mogen na melding zelf onder voorwaarden hun asbestdak verwijderen en kunnen in principe gratis 
storten. 
 
Voor de agrariërs en overige ondernemers zijn er belastingtechnische voordelen binnen allerlei 
regelingen. 
 
Er valt echter een groep tussen wal en schip.  
 
Particulieren met een dakoppervlak dat groter is dan 35 m2 mogen niet zelf slopen en moeten de 
volledige kosten dragen. De te verkrijgen subsidie staat niet in verhouding met de kosten.  
En deze kosten zijn niet aftrekbaar als je geen onderneming hebt. 
 
Onze vragen: 
 

1. Op welke manier kan het college een ondersteunende bijdrage leveren om deze groep in 
beeld te brengen. 

 
De provincie Overijssel heeft met behulp van verschillende data een inventarisatie uit laten voeren 
naar de asbestdaken in de provincie. Na een nog uit te voeren verbeterslag krijgen wij hier in maart 
inzicht in. Dan zal ook meer te zeggen zijn over hoe groot de verschillende doelgroepen zijn. Op 12 
maart organiseert de provincie een bijeenkomst waar ook raadsleden uitgenodigd worden om inzicht 
te krijgen in deze inventarisatie.  
 

2. Kan het college deze groep die het meeste nadeel ondervindt en het minste voordeel kan 
halen uit bestaande regelingen bijstaan in het vinden van extra steun bij de overheden. 

 
De financiële problematiek, vooral bij de particulieren met grote daken, is vorige week door wethouder 
Schuurman bij de provincie Overijssel aangekaart. Het is iets waar veel gemeenten tegenaan lopen en 
daarom in breder verband opgepakt moet worden, zowel provinciaal als landelijk. De provincie neemt 
dit mee in haar contacten met ministeries. 
 

3. Zijn er regelingen binnen de gemeente waarop deze groep een beroep kan doen om deze 
kosten te verminderen. 

 
Voor deze doelgroep zijn geen directe financiële regelingen vanuit de gemeente beschikbaar. Wel zijn 
er op het vlak van ruimtelijke ordening verschillende mogelijkheden, zoals sloop voor kansen, rood 
voor rood etc.  
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