Beantwoording raadsvraag
Onderwerp

Week van de Asbestvrije Schuur

Datum

17 mei 2021

Nummer

RV-2113

Steller vraag

Leo Cuijpers

Fractie

CDA

Portefeuillehouder

Marnix Schlösser

Datum afdoening

13 juli 2021

Inleiding
Milieu Centraal organiseert in de week van 13 tot en met 19 september 2021 de Week van
de Asbestvrije Schuur.
Bij het verwijderen van asbest platen geldt de regel dat de bewoner het zelf mag doen als
het dak een oppervlak heeft van minder dan 35 m². Het meedoen aan de actie betekent
dat vooral kleine daken verwijderd kunnen worden. Daarover hebben we de volgende
vragen.
Vraag en antwoord
1. Is het college bekend met de Week van de Asbestvrije Schuur?
Ja.
2. Is de gemeente bereid om aan deze actie mee te doen?
De gemeente is bereid om aan deze actie mee te doen door:
• gebruik te maken van de landelijke communicatie rondom de Week van de
Asbestvrije Schuur. Dit extra onder de aandacht te brengen onder de inwoners via
de gebruikelijke kanalen;
• aan inwoners een pakket met middelen voor de verwijdering van asbest ter
beschikking te stellen;
• op de milieustraat extra capaciteit in te richten om het asbest af te voeren.
Inwoners van de gemeente Deurne mogen reeds zelf asbest verwijderen van hun
woning of bijgebouw, mits deze niet meer dan 35 m² betreft en hiervoor een melding
wordt gemaakt bij de gemeente (zie Asbest verwijderen - Gemeente Deurne). Op de
milieustraat is standaard één container ingericht voor het afvoeren van asbest.
Onderdeel van de Week van de Asbestvrije Schuur zoals Milieu Centraal die organiseert,
is het plaatsen van asbestcontainers in de wijk. In 2021 is het niet haalbaar om dit te
organiseren. De gemeente staat er wel voor open om dit vanaf 2022 te organiseren als
hier animo voor is en het een initiatief vanuit de inwoners zelf komt. Zo heeft de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in april 2018 op verzoek van de Dorpsraad Liessel
hierover een presentatie gegeven waarbij de gemeente is aangeschoven. Hierbij is
aangeboden om een gezamenlijke actiedag te houden in samenwerking met de
gemeente Deurne met als uitgangspunt dat het initiatief komt vanuit de inwoners zelf.
Als hiervoor voldoende draagvlak is, dan bekijken we gezamenlijk waar de gemeente in
kan faciliteren. De Dorpsraad heeft een inventarisatie gemaakt en op basis hiervan is
geconcludeerd dat er te weinig draagvlak is vanuit de inwoners zelf.
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3. Zo ja, welke maatregelen neemt het college, zodat de burger snel en
gemakkelijk het asbesthoudend afval kan aanbieden en hoe gaat ze dit
proactief communiceren?
Het kunnen aanbieden van asbest is bestaand beleid. Zie antwoord vraag 2.
4. Zo neen, welke motieven liggen hieraan ten grondslag?
Zie antwoord vraag 2.
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