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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

Datum ingekomen vragen : 8 oktober 2018  

Datum GS-besluit:   :  

 

Vragen nr. 115 

Vragen van  mevrouw J.M.E. de Groot (SP) over de veel grotere hoeveelheid asbestdaken dan 

eerder geschat, over de geringe handhavingscapaciteit en het gebrek aan mensen om de 

asbestdaken op te ruimen. 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 8 oktober 2018 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw  

J.M.E. de Groot (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

INLEIDING VRAGEN 

Op 5 oktober 2018 meldde Dagblad Trouw in het artikel 'Er zijn veel meer daken met asbest 

dan was aangenomen en veel te weinig bedrijven om die daken op te ruimen'
1
 dat de 

haalbaarheid van het verbod op asbesthoudende daken per 2024 mogelijk op losse schroeven 

komt te staan. Redenen hiervoor zijn het gebrek aan voldoende mensen om de asbestdaken op 

te ruimen, er zijn bij de Omgevingsdiensten te weinig handhavers en er zijn een aantal 

eigenaren van asbestdaken die geen geld hebben om hun dak te vervangen. De SP stelde al 

meerdere malen vragen over (het ruimen van) asbestdaken, namelijk op 20 januari 2016 

(statenvragen 8-2016), technische vragen rond 25 januari 2016 en op 7 november 2016 

(statenvragen 129-2016). Op 3 oktober 2018 kwam het rapport 'Inventarisatie asbestdaken in 

provincies'
2
 uit. Dit ter voorbereiding van een debat in de vaste kamercommissie voor 

Infrastructuur en Waterstaat. De provincie Noord-Holland beantwoordde, zo is te lezen in het 

rapport, een vragenlijst. 

 

 

VRAGEN 

Vraag 1: 

In de vragenlijst wordt u gevraagd hoeveel m2 asbesthoudende daken in de provincie nog moeten 

worden gesaneerd. U geeft op dat er in totaal nog 696.486,6 m2 dakoppervlak moet worden 

gesaneerd. Dit is echter het totaal aantal m2 van alle asbestverdachte daken uit de regio van de 

Omgevingsdienst IJmond. Lang niet alle gemeenten in Noord-Holland zijn aangesloten bij de 

Omgevingsdienst IJmond. Kunt u ons meedelen hoeveel m2 asbestverdachte daken gesaneerd 

moeten worden in de rest van de provincie? 

                                                           
1 https://www.trouw.nl/home/er-zijn-meer-daken-met-asbest-dan-gedacht-en-te-weinig-mensen-om-die-op-te-

ruimen~a65bbeab/ 
2 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D47495&did=2018D47495 
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Vraag 2:  

In de vragenlijst wordt u gevraagd hoeveel m2 asbestdakoppervlak er in de afgelopen vijf jaar werd 

gesaneerd. Uw antwoord luidde dat er 19.094,91 m2 aan asbestdakoppervlak werd gesaneerd. U 

kunt niet aangeven hoeveel m2 er per jaar werd gesaneerd. Ook wordt niet duidelijk of alle 

saneringen werden meegenomen. Kunt u ons meedelen of deze 19.094,91 m2 aan gesaneerde 

asbestdakoppervlak het totaal is? 

Vraag 3: 

In de vragenlijst wordt u gevraagd om een inschatting te maken van het percentage eigenaren dat 

onvoldoende financiële draagkracht heeft voor sanering. Op alle vragen onder dit kopje (III) geeft u 

als antwoord 'Niet van toepassing'. Bedoelt u daarmee dat er in Noord-Holland geen eigenaren van 

asbestdaken zijn die geen financiële draagkracht hebben om die asbestdaken te saneren? Of 

bedoelt u dat u geen enkel idee heeft of er eigenaren van asbestdaken zijn die geen financiële 

draagkracht hebben om die asbestdaken te saneren? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Vraag 4: 

In de vragenlijst wordt u gevraagd of de beschikbare saneringscapaciteit in de provincie voldoende 

is om per 2024 alle aanwezige asbestdaken verwijderd te hebben. U antwoord op deze vraag is dat 

u hiervan geen overzicht hebt. Het is 'niet van toepassing'. Bedoelt u hiermee dat u geen enkel idee 

hebt hoeveel bedrijven in de provincie zich bezighouden met het verwijderen van asbest? En 

bedoelt u tevens dat u geen enkel idee hebt hoeveel m2 asbestdakoppervlak deze bedrijven 

saneren of kunnen saneren? 

Vraag 5:  

In de antwoorden op de statenvragen 129-2016 geeft u in antwoord op vraag 2 onder meer aan: 

"Door de regeling (de uitvoeringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' AdG) is er in Noord-

Holland een belangrijke concrete stap gemaakt in het saneren van asbestdaken'. Voor zover u al 

een administratie bijhoudt, concluderen wij dat uit die administratie blijkt dat er nog 696.486,6 m2 

asbestdakoppervlak moet worden gesaneerd en dat er 19.094,91 m2 asbestdakoppervlak 

gedurende de laatste vijf jaar werd gesaneerd. Dat is 1/36 gedeelte van het totale te saneren 

oppervlak. Is dit - uws inziens - een belangrijke concrete stap?        

Vraag 6:  

Blijkbaar hebt u uw administratie voor wat betreft de asbestdaken niet op orde. Kunt u ons 

meedelen wanneer u deze administratie op orde kunt hebben? En dan bedoelen wij dat u ons kunt 

melden hoeveel m2 asbestdakoppervlak er in de gehele provincie nog gesaneerd moet worden en 

hoeveel m2 asbestdakoppervlak er reeds gesaneerd werd. Kunt u direct met de registratie 

beginnen? Bent u wellicht reeds met de registratie bezig? Wanneer kunnen wij de resultaten 

tegemoet zien? 

Vraag 7:  

In de antwoorden op de statenvragen 129-2016 geeft u in antwoord op vraag 7 aan dat het asbest 

van gesaneerde daken ongeschikt is voor hergebruik en dat het daarom definitief wordt gestort. In 

Noord-Holland zou er nog voldoende stortcapaciteit voor alle nog te saneren asbestdaken zijn. Hoe 

weet u dat als u niet weet hoeveel m2 asbestverdachte daken er nog vóór 2024 moeten worden 

gesaneerd? En hebt u er tevens rekening mee gehouden dat er een toename is van afval dat 

gestort wordt, terwijl dit eigenlijk verbrand kan worden? 

Vraag 8: 

Op 11 augustus 2018 verscheen in Dagblad Trouw het  artikel 'Recycling is hip, maar elke zak met 

asbest belandt gewoon op de stort' . Uit het artikel blijkt dat het mogelijk is om asbestafval om te 
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zetten in een nieuwe bouwstof. Echter, het storten van asbestafval is goedkoper dan het recyclen. 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zegde echter aan de Tweede Kamer toe dat ze de 

aanbevelingen uit de onderzoeken van Bureau KLB en Bureau Tauw nader zal bestuderen. Bent u er 

op enigerlei wijze toe bereid zelf een financiële bijdrage te doen aan een verwerkingsoven voor 

asbestvezels? Wilt u er bij het ministerie van I&M op aandringen dat er spoedig maatregelen 

worden genomen om asbestafval voortaan te recyclen? 

 

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen 

na binnenkomst, beantwoorden. 


