Beantwoording raadsvraag

Onderwerp

Verwijderen asbest

Datum

27 juni 2016

Nummer

RV-1630

Steller vraag

B. Munsters

Fractie

CDA

Portefeuillehouder

H. Verhees

Steller

K. Werps / M. Weekers

Datum afdoening

28 juni 2016

Inleiding
De CDA-fractie signaleert een grote verslagenheid onder vele agrarische en gerelateerde
food-agro ondernemingen en burgers in Deurne, ten gevolgen van de hagelschade. Dat
is natuurlijk verschrikkelijk. De hagelstenen hebben enorme gaten in diverse stallen geslagen, met lekkages als gevolg.
Daar komt bovenop dat boeren met verwoeste schuren, zelf niet de asbest mogen opruimen. Voor de CDA fractie roept de gemeente Deurne op snel werk te maken van meldingen/ vergunningen voor het verwijderen van asbest. Dat moet in een aantal uur kunnen in plaats van vier weken.
Vraag
Is de gemeente Deurne, in navolging van omliggende Peelgemeenten, bereid
om agrarische ondernemingen en burgers die getroffen zijn door de hagel/storm van vorige week, waarbij schade aan panden is aangericht en asbest is vrijgekomen, zo snel
mogelijk (binnen aantal uren) een verklaring van geen bezwaar af te geven om het asbest op te ruimen?
Antwoord
De wetgever voorziet niet in een mogelijkheid om een verklaring van geen bezwaar af te
geven om het asbest op te ruimen. Voor de daadwerkelijke sanering van de daken en
asbestdeeltjes op de grond dient een erkend asbestsaneringsbedrijf te worden ingeschakeld. Voorafgaand dient er een sloopmelding met een asbestinventarisatierapport bij het
bevoegd gezag (meestal de gemeente) te worden ingediend. Het akkoord geven voor
asbestverwijdering zonder dat er een asbestinventarisatierapport aan te grondslag ligt is
wettelijk niet mogelijk. Omliggende gemeenten die dit omwille van de situatie wel hebben toegestaan zijn daarmee gestopt. De arbeidsinspectie doet nu nader onderzoek en
mocht daaruit naar voren komen dat tijdelijk hier een uitzondering op gemaakt mag
worden zal Deurne dit ook toepassen.
Om gevolgschade zoveel mogelijk te voorkomen worden sloopmeldingen, die een relatie
hebben met de hagelschade, in Deurne op dit moment direct opgepakt. De melder krijgt
in de meeste gevallen dezelfde werkdag of de dag erna toestemming. Deze werkwijze
hanteren wij vooralsnog de komende weken. Bij uitzondering hebben wij zelfs dit weekend een sloopmelding afgehandeld. Middels de website houden wij de burgers op de
hoogte.
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