
Raadsvragen VVD, Asbestsanering  particulieren, Raad 19 februari 2018 

 
Eind januari heeft u inwoners van de gemeente Dalfsen inzicht gegeven in de asbestproblematiek 
voor particulieren. Tijdens deze bijeenkomst is gesteld dat ruim 600.000 m2 asbest bij particulieren 
ligt, een kostenpost van EUR 40 miljoen.  
 
Ook is daar aangegeven dat onvoldoende capaciteit beschikbaar is om de asbest te verwijderen, 
doordat onvoldoende bedrijven gecertificeerd zijn om dit te doen waarmee geconcludeerd werd dat 
2024 niet haalbaar is als deadline om de asbest verwijderd te hebben. 
 
Onze vragen: 

1. Onderschrijft u de conclusies die daar zijn gepresenteerd? 
2. Welke maatregelen gaat de gemeente treffen? 
3. Zijn deze voldoende om in 2024 het asbest bij particulieren weg te hebben? 
4. Zou het helpen om in plaats van de 35m2 die je nu zelf mag verwijderen, dit te verhogen naar 

bijvoorbeeld 150m2? Of is dit te gevaarlijk? 
 
 
Gerrit Jan Veldhuis 
VVD 
 
 
Beantwoording: 
 

1. Een correctie vooraf: de genoemde ca. 600.000 m2 is niet de hoeveelheid bij particulieren, 
maar de hoeveelheid in het buitengebied. Daar vallen zowel particulieren als (agrarische) 
ondernemers onder. De hoeveelheid in stedelijk gebied is ca. 60.000 m2. 
De conclusie dat er te weinig capaciteit is om 2024 te halen, hebben wij gehoord. Als 
gemeente hebben we geen grip op de marktwerking en de verwerkingscapaciteit van 
saneringsbedrijven. Landelijk wordt er nagedacht over initiatieven om hier toch een versnelling 
aan te kunnen geven. De signalen vanuit het Rijk zijn dat er desondanks niet gesleuteld zal 
worden aan de datum van 1-1-2024. 
 

2. Vorig jaar februari heeft de raad een plan van aanpak asbest vastgesteld. Kern van dit plan is 
dat het uiteindelijk een probleem is dat door de dakeigenaar zelf opgelost moet worden, de 
gemeente kan deze verantwoordelijkheid niet overnemen. De rol van de gemeente zit vooral 
op voorlichting geven en bewustwording creëren. Daarnaast zijn er gemeentelijke regelingen 
op het gebied van ruimtelijke ordening. Op hoger niveau hebben wij de financiële 
problematiek bij de provincie aangekaart, die dit vervolgens weer op landelijk niveau zal 
inbrengen. Specifiek op het punt van particulieren in de dorpskernen steunen wij initiatieven 
zoals GroenGebogen met hun plan voor een buurtaanpak. 
 

3. Dat is de grote vraag. De gemeente kan stimuleren en faciliteren, maar uiteindelijk zal de 
dakeigenaar het zelf moeten doen en wij kunnen niet dwingen.  
 

4. De asbestwetgeving is landelijk bepaald. Asbest heeft gezondheidsrisico’s en daarom is het 
niet wenselijk dat iedereen dit zelf kan verwijderen. Saneringsbedrijven moeten niet voor niets 
aan strenge voorschriften voldoen. De grens van 35m2 is wettelijk bepaald op basis van een 
onderzoek van TNO, waarin is geconstateerd dat de meeste woningen inclusief bijgebouwen 
minder dan 35 m2 hechtgebonden asbest bevatten. Daarom is in de wet gesteld dat 
particulieren met zulke kleine daken dit zelf mogen verwijderen. Grotere hoeveelheden 
worden als te gevaarlijk beschouwd. 

 


