
 

 

Schriftelijke vraag 
(art. 40 RvO raad) 

 

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken 
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl 

  

Nummer (in te vullen door griffie) 18.0017 

Datum ontvangst raadsgriffie 
(in te vullen door griffie) 

28 augustus 2018 

Datum 27 augustus 2018 

Vraag wordt gesteld aan College B & W 

Naam vragensteller Jan Heshof, fractie PvdA/GroenLinks 

Verzocht wordt de volgende 
vraag (vragen) te beantwoorden 

1. Onderschrijft het college de oproep van de VNG om in te 

zetten op een versnellingsaanpak voor asbestdakensanering? 

2.  Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om te komen tot een 

sanering van asbestdaken als het gaat om o.a.: 
a. Informatie, communicatie en instrumentarium; 

b. Inventarisering 0-situatie voor asbestdaken: hoeveel 

panden en aantal m² asbestdaken zijn er? 

3. Is het college voornemens om tegelijkertijd bij een evt 

inventarisatie te onderzoeken in welke mate asbest verwerkt 
is in kozijnen en in de directe omgeving van ketels en geisers? 

4. Kan het zijn dat bijgevoegde brief van de VNG, o.a. 
geadresseerd aan de raad nog kenbaar gemaakt moet 

worden? 

Toelichting  (indien nodig) 

Het Rijk is voornemens om asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. De 
maatregel moet gezondheids- en milieuproblemen door asbest 

voorkomen. Sanering is op enig moment noodzakelijk.  
De realisatie van de sanering voor 2024 betekent voor alle betrokken 

partijen een grote opgave in tijd alsmede financieel. Het verbod in 

2024 betekent voor gemeenten op termijn ook een kostbare 
handhavingsopgave. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 

heeft onlangs gemeenten opgeroepen in te zetten op een 
versnellingsaanpak voor asbestdakensanering, en daarmee de 

handhavingsopgave vanaf 2024 te verkleinen. Zie bijgevoegde brief 

  

Antwoord van college/ 

burgemeester indien schriftelijk 
antwoord wordt gegeven * 
(in te vullen door afdeling) 

1. Ja, het college onderschrijft de oproep. De versnellingsaanpak 

uitvoeren betekent echter ook inzet van capaciteit én budget. 

In 2019 is hiervoor pas formatief ruimte beschikbaar. 

Daarnaast zal in de Kadernota 2020 het benodigde budget 

voor de inventarisatie van de nulsituatie worden gevraagd. 

2. Op dit moment gaat de gemeente nog niets doen (zie 

beantwoording vraag 1). 

3. Nee, het is onmogelijk dit inzichtelijk te maken. De gemeente 

heeft wel de taak communicatie en voorlichting in algemene 

zin en kan hier dan eventueel ook aandacht aan schenken.  

4. In verband met de vakantieperiode is dit misgegaan. 
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Inmiddels is dit verholpen en is de brief aan de raad 

verspreid. 

Datum beantwoording 
(in te vullen door afdeling) 

25 september 2018 

  

Ingeleverd bij de griffie 
(in te vullen door griffie) 

25 september 2018 

 

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering 

 
 

 


