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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 

 

In deze brief beantwoordt het college de door u gestelde  vragen over het verbod op asbestdaken. 
 

PVV Hengelo vindt het een plicht voor de overheid, provincie, gemeenten, verzekeraars en 
makelaars burgers tijdig te informeren en voor te bereiden op deze ingrijpende maatregel. 

PVV Hengelo heeft de volgende vragen: 
 
1a. Kunt u in kaart brengen hoeveel huizenbezitters in Hengelo met deze maatregel te maken 

krijgen? 
Er is door de provincie Overijssel voor de gehele provincie een asbestdak inventarisatie uitgevoerd. 

Uit deze inventarisatie blijkt dat er zich in Hengelo circa 2000 daken bevinden met een asbest er 
op. Dit kunnen kleine daken van bijgebouwen zijn, maar ook grotere daken zoals boeren schuren. 

Op dit moment controleren we deze inventarisatie om eventuele foute beoordelingen te 
minimaliseren. De inventarisatie vormt de basis voor het verdere proces “Hengelo Asbestdakvrij”.  

 
1b. U weet dat er voor ondernemingen momenteel een subsidie is voor asbestverwijdering maar 

dat er geen subsidie is voor particulieren. Komt er een subsidie voor particulieren en zo ja, per 
wanneer? 

De subsidie van het Rijk (RVO) was niet alleen beschikbaar voor ondernemingen, maar ook voor 
particulieren. De regeling zou tot en met 2019 van kracht zijn of totdat het beschikbare budget van 

totaal € 75 miljoen is uitgeput. Dit laatste is nu het geval. Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat stelt geen nieuw budget meer beschikbaar voor deze subsidieregeling.  

 
1c. Indien er een subsidie komt, komt er dan een tegemoetkoming vanuit de overheid of dient u 

hier zelf een budget voor te reserveren? 
Er komt geen nieuwe subsidie beschikbaar vanuit het Rijk. Gemeente Hengelo kent ook geen 

subsidiemogelijkheden voor het saneren van asbestdaken. Wel onderzoeken rijk, provincies en 
gemeenten of er een fonds ingericht kan worden voor diegene die onvoldoende kapitaalkrachtig 

zijn om de sanering te betalen. Dit zal naar verwachting in de vorm van een lening zijn. 
 
1d. Indien u zelf een budget dient te reserveren, hoe wordt dit de komende jaren begroot? 

De gemeente Hengelo kent geen subsidiemogelijkheden voor het saneren van asbestdaken. Het 
maakt dan ook geen onderdeel uit van de begroting. 

 
2. PVV Hengelo adviseert B&W dat de burgers per direct actief geïnformeerd worden over deze 

maatregel en dat u betreffenden begeleidt zodat dit financieel ook draagvlak krijgt. Deze maatregel 
is al jaren bekend en 2024 komt steeds dichterbij. 

Gemeente Hengelo neemt actief deel aan de provinciale aanpak sanering Asbestdaken. Zowel op 
bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Op deze manier haken we aan bij de provinciale aanpak en 
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maken we gebruik van de provinciale toolbox met daarin instrumenten voor bijvoorbeeld 

communicatiedoeleinden. Op deze manier voorzien we onze burgers van eenduidige informatie 
over de sanering van asbestdaken. De basisinformatie die nodig is om onze inwoners te informeren 

over de maatregel is beschikbaar op www.hengelo.nl/asbestdaken 
 

2a. Heeft u reeds een plan van aanpak om de burgers bij deze maatregel te begeleiden? 
Het plan van aanpak is in de maak. Echter de vraag hoe we deze opgave gaan aanpakken willen 

we graag met de betrokken partijen gaan beatwoorden. Daarvoor hebben we een stappenplan 
opgesteld, waarin we eerst informatie gaan ophalen voordat we het plan van aanpak opstellen. Er 

is een werkgroep Hengelo Asbestdakvrij met diverse disciplines ingericht die zich bezig houdt met 
de aanpak van asbestdaken in de gemeente Hengelo. 
 

2b. Maakt u actief gebruik van de diverse media-uitingen om de maatregel en financiële 
consequenties kenbaar te maken en kunt u hiervan voorbeelden geven? 

Op dit moment maken we gebruik van de gemeentelijke website om maatregelen en financiële 
aspecten zoals subsidiemogelijkheden vanuit het Rijk kenbaar te maken. Op 

www.hengelo.nl/asbestdaken vindt u informatie over asbest en asbestdaken 
 

2c. Is er een informatiepunt binnen de gemeente waar burgers terecht kunnen met vragen over dit 
besluit? Zo ja, wordt dit ook duidelijk en actief door u gecommuniceerd? 

Burgers kunnen telefonisch of via de website vragen stellen. Hierover communiceren wij actief via 
de website www.hengelo.nl/asbestdaken. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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