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Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Vervanging van asbestdaken in Stichtse Vecht 
Inleiding * Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen 

asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door 
asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast 
door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die 
vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden 
dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken. Meer informatie is 
te lezen op de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/verbod-op-
asbestdaken 

Televisieprogramma Kassa besteedde zaterdag 4 februari 2017 aandacht aan 
de problemen waar vele duizenden eigenaren van woningen tegenaan lopen 
nu zij binnen 7 jaar de asbestdaken van hun woning verwijderd moeten 
hebben. Circa een half miljoen huishoudens in Nederland heeft zo’n dak. 

Uit een enquête van Kassa onder de 50 grootste gemeente in Nederland 
bleek dat de meeste grote gemeenten geen idee hebben waar in hun regio 
asbestdaken liggen, laat staan of die een gevaar voor de volksgezondheid 
vormen. Van de 39 grootste gemeenten die reageerden hebben slechts 8 de 
asbestdaken op woningen in kaart. 

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht is benieuwd naar de situatie in 
Stichtse Vecht. 2024 lijkt nog ver weg, maar voor alle betrokkenen is het 
zaak zich hier nu al op voor te bereiden. 

Bovenstaande is voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding de 
volgende schriftelijke vragen ex artikel 41 aan het college te stellen: 

Vragen
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Vraag 1 * Is bekend of en waar en in welke omvang asbestdaken in Stichtse Vecht 
aanwezig zijn? Dat kunnen grote daken van bedrijven zijn tot een dakje van 
een berging in de achtertuin. 

a) Zo ja, wil het college deze informatie met de raad delen? 

b) Zo nee, is het college bereid om een scan uit te voeren om dit in beeld te 
brengen? 

Vraag 2 * Hoe vordert de sanering van asbestdaken in Stichtse Vecht tot op heden? 

Vraag 3 * Is het college van plan cq. bereid om binnen Stichtse Vecht het verwijderen 
van asbestdaken bij de eigenaren onder de aandacht te brengen? 

Vraag 4 * Is het college bereid een coordinerende rol te spelen zodat asbest op een 
veilige en juiste manier te verwijderen zodat er mogelijk ook een 
prijsvoordeel voor de bewoners aan zit?

Vraag 5 * Is het college bereid te onderzoeken in hoeverre oplossingen gevonden 
kunnen worden voor inwoners die hun dak financieel niet kunnen laten 
vervangen?

 
Bijlagen
Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


