
 

 

       Harderwijk, 8 april 2021 
 

 
College van burgemeester en wethouders  
Postbus 149  
3840 AC  HARDERWIJK  
  

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 32 van Organisatieverordening van de gemeenteraad van 

Harderwijk inzake ‘stagnering sanering asbestdaken’.  

Geacht College,  

Reeds in oktober 2019 stelde het CDA Harderwijk-Hierden schriftelijke vragen aan het college van 
B&W over de sanering van asbesthoudende daken. Ons verzoek aan het college was eigenaren van 
asbesthoudende daken aan te sporen in actie te komen en de vraag hen financieel te ondersteunen.  
Het verbod op het hebben van asbesthoudende daken zou ingaan in 2024. Was het saneren voor die 
datum wel haalbaar? En wie draaide voor de kosten op?  Er was wel een landelijke subsidieregeling, 
maar die subsidiepot dreigde snel leeg te raken.  
De Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) ondersteunde de gemeente in het proces en 
informeerde de raad over de voortgang. 
 
Dagblad Trouw kwam 7 april met het hoofdartikel getiteld: “Weinig haast met saneren asbestdaken”. 
De regering wil af van daken die zijn gemaakt met kankerverwekkende asbestvezels, maar het 
opruimen van asbesthoudende daken stagneert. De twee belangrijkste redenen van de stagnatie zijn 
geen expliciet verbod en geen financiële tegemoetkoming voor de eigenaren. 
Het asbestdakenverbod kwam in 2019 niet door de Eerste Kamer, de subsidie op het saneren was al 
in 2018 beëindigd.  
Citaat uit het Trouw artikel: “Zonder het verbod als stok achter de deur lijkt de animo om 
asbestdaken te vervangen weg te ebben. Dat is slecht nieuws voor de volksgezondheid en het milieu. 
Asbestdaken zijn de grootste bron van asbest in onze leefomgeving.” 
Volgens de monitoring asbestdaken* zijn er in de gemeente Harderwijk d.d. mei 2020 nog 1.541 
asbesthoudende daken, met een oppervlakte van ongeveer 140.000 m2. 
 
 
Het CDA Harderwijk-Hierden heeft naar aanleiding van voorgaande berichtgeving de volgende 
vragen: 
 

1. Deelt het college de zorg van het CDA over de nog in grote hoeveelheid aanwezige 

asbestdaken in de gemeente Harderwijk in relatie tot de gezondheids- en milieurisico’s? Zo 

nee, waarom niet? Zo ja, uit welke actie(s) blijkt dat? 

2. Is de gemeente actief naar haar burgers als het gaat over bewustwording en communicatie 

met betrekking tot gezondheids- en milieurisico’s ? Zo ja, waar blijkt dat uit?  

3. Heeft de ODNV de afgelopen jaren na 2019 een ondersteunende of actieve rol gespeeld? Zo 

ja, waaruit blijkt dat? 

 

*bron: www.asbestversnelling.nl 



 

4. Is de gemeente bereid eigenaren die willen saneren financieel te ondersteunen door middel 

van het verstrekken van een subsidie of een lening eventueel via het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke 

manier?  

 

In afwachting van uw antwoord, namens de fractie CDA Harderwijk- Hierden 

 

 Ida Stoevelaar- Zijlstra 

 

 


