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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen SP 

sanering asbestdaken 

2285597  13 november 2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen over de sanering van asbestdaken in de 

gemeente Hengelo. 
 

1. Is het college al bekend welk oppervlak aan asbestdaken er zich in totaal in Hengelo 
bevindt? En zo ja, welk deel daarvan zijn particuliere daken kleiner dan 35 m2? 

a. Er is door de provincie Overijssel voor de gehele provincie een asbestdak 
inventarisatie uitgevoerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat er in Hengelo circa 2000 

objecten met asbestdaken zijn. Dit kunnen kleine daken van bijgebouwen zijn, 
maar ook grotere daken zoals boerenschuren. Op dit moment wordt deze 

inventarisatie gecontroleerd om eventuele foute beoordelingen te minimaliseren. 
De inventarisatie vormt de basis voor het verdere proces “Hengelo Asbestdakvrij”. 

In Hengelo zijn er, op basis van de huidige inventarisatie, circa 950 daken met een 
oppervlakte kleiner dan 35m2 

 
2. Is het college bereid om in het kader van de verplichte asbestsanering van daken de 

samenwerking te zoeken met provincie en andere gemeenten en nadrukkelijk initiatief te 
nemen voor het opzetten van een intergemeentelijk asbestsaneringsbedrijf? 

a. De samenwerking met andere gemeenten en de provincie Overijssel is in volle 
gang. Op bestuurlijk vlak is er een periodiek Bestuurlijk Overleg onder 

voorzitterschap van gedeputeerde mevrouw Traag. Ambtelijk wordt kennis gedeeld 
en informatie opgehaald tijdens het ambtelijk overleg dat maandelijks plaats vindt. 

Gemeente Hengelo neemt deel aan beide overleggen. Tevens heeft de provincie 
een Toolbox ingericht, waarin allerlei handreikingen op het gebied van 

communicatie beschikbaar zijn voor gemeenten om te zorgen voor een zoveel 
mogelijk eenduidige informatie richting onze inwoners. 

 
b. In het plan van aanpak Asbestdaken van de provincie Overijssel is sterk ingezoomd 

op de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Zo is gesteld dat 
de rol van de overheid vooral betrekking heeft op de bewustwording en 

oordeelsvorming van de dakeigenaar. De dakeigenaar is zelf verantwoordelijk voor 
het verwijderen van het asbest. De gemeente Hengelo kiest voor een adviserende 

en faciliterende rol. Hoe deze rol in de praktijk wordt vervuld en wat de 
dakeigenaar van de gemeente Hengelo vraagt, wordt opgehaald uit de stad. De 

logica van de Hengeloër. Het nadrukkelijk initiatief nemen voor het opzetten van 
een intergemeentelijk asbestsaneringsbedrijf past niet bij deze provincie brede 

aanpak. Daarnaast heeft de gemeente de taak om na ingang van de wetswijziging 
handhavend op te treden. Een uitvoerende en een handhavende rol bij het 

verwijderen van asbestdaken is niet wenselijk.  



 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2285597  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

 

Wellicht liggen er kansen binnen het sociale domein. Onderzocht wordt of en op 
welke manier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden 

bij deze opgave. Uitvoering door marktpartijen blijft het uitgangspunt.  
 

3. Is het college ook bereid om met andere gemeenten en provincie te streven naar een 
eenvormig en duidelijk beleid ten aanzien van de overheidshulp bij sanering van 

asbestdaken aan de eigenaren? 
a. Zie antwoord 2a 

 
4. Kan het college ons verder informeren over het proces waaronder deze 

asbestsaneringsoperatie kan worden uitgevoerd? Is er een soort taskforce asbest 
ingesteld? Zo nee, gaat dat nog gebeuren? 

a. Het college zal de raad informeren over deze asbestsaneringsoperatie door middel 
van een raadsbrief. In deze brief zal verder ingegaan worden op het proces en 

tijdspad van Hengelo Asbestdakvrij. Tevens is een werkgroep ingericht, waarin een 
aantal disciplines samen zijn gebracht om het proces om te komen tot een 

asbestdakvrij Hengelo te managen. Deze werkgroep werkt onder andere aan een 
plan van aanpak met daarin beschreven hoe wij als gemeente Hengelo onze 

inwoners adviseren en faciliteren bij deze opgave. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


