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Geachte heer Akfidan, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Wij ontvingen uw brief waarin u vragen stelt over de beëindiging van de subsidie asbestdaken. In 
deze brief geven wij antwoord op deze vragen. 

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

het verwachte gezondheidsrisico? 
 
Ons streven is om Hengelo voor 2025 asbestdakvrij te hebben. Vanaf 1 januari 2025 zijn 

asbestdaken verboden in Nederland. Asbestdaken kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. 
 

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

 
Ja, het college vindt dat het verlenen van een subsidie een stimulerende werking heeft op de 

verwijdering van asbest. 
 

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

 
Ja, het feit dat de landelijke subsidie asbestdaken van het RVO eind 2018 op was, geeft aan dat er 

een behoefte is aan een dergelijke regeling.  
 

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? 

 
Het Ministerie van I &W werkt aan een nieuwe regeling in de vorm van een stimuleringsfonds 

asbestdaken. Dat is het antwoord op signalen vanuit de samenleving en specifiek van gemeenten, 
dat hier behoefte aan is. Ook de provincie Overijssel  onderzoekt de mogelijkheden voor een 

provinciaal fonds. 
 
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?  

 
Nee, het college is het niet met het CDA eens. 
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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? 

 
De provincie Overijssel heeft al eerder onderzoek gedaan naar de inzet van Europese gelden voor 

de verwijdering van asbestdaken. Hieruit bleek dat provinciale –en landelijke regelingen betere 
condities kennen dan de Europese regelingen. Het college is dan ook van mening dat een verder 

lobbytraject naar Europese mogelijkheden op dit moment  niet interessant is. 
 

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

 

Ja, het college onderzoekt de mogelijkheden om aan deze fysieke opgave een sociale opgave te 
koppelen met de gedachte om bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te 

leiden tot asbestsaneerder en werk te laten vinden in het verlengde van deze opgave. Dit gebeurt 
met als doel om te bezien of dit kan leiden tot een duurzame en betaalde baan. 

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

 
Dit betreft een eigen initiatief waarover op dit moment met een aantal uitvoeringsinstanties wordt 

gesproken. 
 

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

Nee, in eerste instantie niet. Het college onderzoekt de mogelijkheden om aan te sluiten bij het 
provinciale dan wel landelijk stimuleringsfonds asbestdaken.    

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


