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Betreft: schriftelijke vragen over beëindiging subsidie asbestdaken 

 

Geacht college, 

Het is al jaren algemeen bekend dat het inademen van asbest longkanker kan veroorzaken. Jaarlijks 
sterven er te veel mensen aan de gevolgen van asbest. De overheid heeft de afgelopen jaren het doel 
gesteld om in 2040 geen asbestslachtoffers meer te hebben. Daarom heeft zij maatregelen genomen 
en subsidie beschikbaar gesteld voor verwijdering van asbestdaken.  

 Het streven is dat in 2025 geen asbestdaken meer zijn. De gemeenten hebben als taak 
gekregen om er op toe te zien dat dit verbod wordt nageleefd. In de praktijk blijkt dat mensen wel 
willen saneren maar dat de hoge kosten vaak een probleem zijn. De landelijke “subsidieregeling 
verwijderen asbestdaken” die tot doel heeft om de kosten te verlagen, is per 15 december gesloten 
omdat het geld op is.  

Het CDA vindt dat particulieren niet voor alle kosten van de sanering hoeven op te draaien. 

Het college heeft op vragen aangegeven dat er geen subsidie meer is voor de sanering van 
asbestdaken. Dit is teleurstellend voor de dakeigenaren die al over waren gegaan tot sanering en die 
in de veronderstelling waren subsidie te ontvangen en voor alle anderen die een subsidieaanvraag in 
wilden indienen. Ook is het teleurstellend dat er vanuit het Rijk geen hulp meer wordt geboden 
terwijl de doelen nog lang niet zijn behaald. De gezondheidsrisico’s blijven dan onnodig lang bestaan.  

 Het CDA vindt dit een kwalijke zaak en dringt er bij het college op aan om meer actieve 
houding in te nemen en de inwoners niet in de kou te laten staan.  Misschien zijn er andere 
mogelijkheden waar het college op kan aanhaken. Zo is in het kader van duurzaamheid het 
verwijderen van een asbestdak goed te combineren met het plaatsen van zonnepanelen of 
dakisolatie. Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren kunnen bijvoorbeeld het verwijderen 
van hun asbestdak mee financieren met een energiebespaarlening als zij hun dak isoleren. Ook vraagt 
het CDA zich af of er wellicht middels lobby, gelden vanuit Europa binnen te halen zijn die gebruikt 
kunnen worden voor verwijdering van asbest. Het college zou samen met andere gemeentes 
provincie en het Rijk hierop kunnen aandringen. 



Het CDA stelt de volgende vragen: 

1. Verwacht het college dat er in 2025 geen asbestdaken meer zijn in Hengelo en wat is het 
verwachte gezondheidsrisico? 

2. Vindt het college dat het verlenen van subsidie een stimulerende werking heeft op 
verwijdering van asbest? Zo nee, waarom niet? 

3. Is het college het met het CDA eens dat het jammer is dat er geen subsidie meer beschikbaar 
is voor verwijdering van asbestdaken? 

4. Zo ja, is het college bereid de druk op te voeren bij het Ministerie van I & W voor een vervolg 
van een subsidieregeling voor verwijdering van asbestdaken? 

5. Is het college het met het CDA eens dat er wellicht gelden vanuit Europa beschikbaar zijn die 
gebruikt kunnen worden voor verwijdering van asbest, bijvoorbeeld uit het Europees Fonds 
voor Strategische Investeringen (Junckerfonds) of Horizon 2020?  

6. Zo ja, is het college bereid lobby te voeren en samen met andere gemeentes, de provincie en 
het Rijk trachten om Europese gelden hiervoor binnen te halen? Zo nee, waarom niet? 

7. Zijn er met betrekking tot asbestverwijdering andere ontwikkelingen waarop het college kan 
aanhaken? Zo ja, kan het college aangeven welke dat zijn?  

8. En is het college bereid hierop aan te haken? Zo nee, waarom niet? 

9. Staat het college positief ten opzichte van een eigen asbestsubsidie in de toekomst? 

 

Met vriendelijke groet,  
 
Nuri Akfidan 
Raadslid CDA Hengelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 


