
Raadsvragen CDA, Gratis storten asbest?, Raad 28 november 2016

De gemeente Hardenberg biedt particulieren de mogelijkheid om in 2017 tot 35 m2 asbest gratis te 
storten op een gemeentelijke stortplaats. Ter ondersteuning biedt ze daarbij ook het benodigde 
inpakplastic en persoonlijke beschermingsmiddelen gratis aan.

De fractie van het CDA vindt dit een prachtig initiatief, dat navolging verdient, omdat:

 Het een flinke stap zou betekenen naar een duurzaam Dalfsen voor ons en onze kinderen;
 zo'n actie ook in onze gemeente aan zou sluiten bij de duurzaamheids doelstellingen;
 inwoners worden aangezet om in actie te komen.

Vragen aan het college van Dalfsen:

1. Bent u bekend met de actie in gemeente Hardenberg?
2. Overweegt u een dergelijke actie in onze gemeente?
3. Wilt u onderzoeken of zo'n actie ook in Dalfsen op korte termijn is te realiseren, wat er bij 

komt kijken, welke partners er bij kunnen worden betrokken en wat zo'n actie zou gaan 
kosten?;

4. Wilt u het resultaat van dat onderzoek op korte termijn voorleggen aan deze Raad?

Theo Logtenberg
CDA

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ja wij zijn bekend met de actie in de gemeente Hardenberg inzake asbest voor particulieren 
tot 35m2.
Wij hebben contact gehad met de gemeente Hardenberg en krijgen hun plan toegestuurd. Wij 
zullen na ontvangst het plan bestuderen. Wat ambtelijk door Hardenberg werdt medegedeeld 
dat de bewoners eerst een sloopmelding moeten indienen. De reden hiervan is om misbruik te 
voorkomen. ( dit stond niet in het krantartikel)

Opgemerkt moet worden dat de inwoners van de gemeente Dalfsen al jaar en dag de 
mogelijkheid hebben om na sloopmelding van asbest, gratis asbestfolie en asbesttape mogen 
afhalen bij onze gemeente werf. Ook hier is de achtergrond illegaal storten te voorkomen. Op 
onze website staat deze mogelijkheid vermeld en jaarlijks wordt hierover gepubliceerd. Onze 
inwoners maken van deze mogelijkheid/service weinig gebruik.

Verschil tussen de regeling van Hardenberg en Dalfsen is dat de inwoners van Hardenberg de 
asbest gratis kunnen afgeven op de gemeente werf en de inwoners kunnen de asbest tegen 
betaling afleveren bij ROVA in Zwolle.



In het eerste kwartaal 2017  ( waarschijnlijk februari) zal de asbest problematiek op verzoek 
van u als gemeenteraad worden besproken in de Raadscommissie c.q Raadsvergadering.

In het vertrouwen u hier voldoende te hebben geïnformeerd.

Klaas Agricola
Wethouder


