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Inleiding
De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken in. Particulieren, bedrijven en
(overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de
jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.
In het provinciaal milieuoverleg (PMO) is afgesproken dat er een provinciebreed onderzoek
naar asbestdaken uitgevoerd moet worden. Hiervoor wordt een aanbestedingsprocedure
doorlopen. Dit is verankerd in het Samenwerkingsprogramma Vergunningverlening, Toezicht
en Handhaving 2017. De omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) zal deze aanbesteding
verzorgen. RUD Utrecht coördineert dit voor haar deelnemers.
Centrale vraag
Gaat u akkoord met deelname aan de aanbesteding voor inventarisatie van asbestdaken?
Beoogd resultaat ( w a t )
Met de inventarisatie hebben we een beeld van de schaalgrootte en locaties van de
asbestproblematiek en kan er een gerichte aanpak worden opgesteld (particulier versus
bedrijfspanden). Door nu te inventariseren is hier voldoende tijd voor om bedrijven en
particulieren in de gelegenheid te stellen om het asbest te verwijderen voor 1 januari 2024.
Kader
Asbestverwijderingsbesluit 2005
Argumenten
Het meeliften met de aanbesteding heeft de volgende meerwaarden:
•
Omvang van problematiek per gemeente is bekend;
• Analyse van doelgroepen/probleemhouders/knelpunten is mogelijk;
•
Gerichte stimulering van sanering kan worden vormgegeven;
•
Gerichte communicatie naar eigenaren is mogelijk;
o Particulier met een dak >35 m2 heeft een ander probleem dan een particulier
met een dak < 35 m 2 ;
o Bedrijven vragen een andere benadering dan particulieren;
•
Gezamenlijke aanpak (aanbesteding van sanering) van asbestdaken kan worden
gestimuleerd (bijvoorbeeld per straat of w i j k ) ;
•
Gericht toezicht is mogelijk;
•
De database met asbestverdachte daken zal mogelijk door de provincie worden
vergeleken met de zonnekaart (dit wordt nog onderzocht). Een eigenaar met een
asbestverdacht dak met een gunstige ligging voor zonnepanelen kan dan anders
worden benaderd/geïnformeerd.
•
De aanwezigheid van een asbestverdacht dak kan in beeld worden gebracht bij
herontwikkelingsprojecten/ renovatieprojecten e.d., zodat daar rekening mee kan
worden gehouden.
•
De VRU heeft aangegeven graag over de data te beschikken (indicatie wel/geen
asbestbrand).
Duurzaamheid
Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar. Een verweerd asbestdak
kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen. Ook kan het een gevaar opleveren voor de
gezondheid van mensen.
Draagvlak
RUD Utrecht zal de belangen voor haar deelnemers behartigen bij het aanbestedingstraject.
Ook daarna kunnen zij een rol spelen in de informatievoorziening naar de Woudenbergse
belanghebbenden.
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Beoogd resultaat ( h o e )
Door deel te nemen aan de aanbesteding wordt op een (financieel) efficiënte manier
inzichtelijk waar in Woudenberg nog asbestdaken aanwezig zijn. Bij de inventarisatie wordt
gebruik gemaakt van bestaande foto's van de gemeente zelf. Die halen ze door een computer
en die kan aangeven wat de asbestverdachte daken zijn. Van deze daken w e e t j e zo goed als
zeker dat het daadwerkelijk asbest is.
Financiële consequenties
De kosten van de inventarisatie worden geschat op € 3000 - € 4000 voor een kleine
gemeente. De provincie Utrecht overweegt om elke Utrechtse gemeente met 10 % van de
kosten te ondersteunen.
Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting, omdat deze aanbesteding pas later ter sprake is
gekomen. Zodoende zal het budget via de zomernota worden aangevraagd.
Aanpak/uitvoering
Wanneer het college akkoord gaat met het deelnemen aan de aanbesteding zal dit worden
doorgegeven aan de contactpersoon bij de RUD Utrecht. De ODRU gaat met de
aanbestedingsprocedure starten
RUD Utrecht heeft aangegeven een rol te willen spelen in het vervolgtracject. De gesprekken
hierover moeten nog plaatsvinden.
Conclusie
Door in te stemmen met het deelnemen aan de aanbesteding voor de inventarisatie van
asbestdaken, wordt een goede start gemaakt met het traject dat de komende jaren gaat
spelen om asbestdaken voor 1 januari 2024 uit Woudenberg te krijgen.
Communicatie
Communicatie wordt pas belangrijk als de resultaten van de inventarisatie bekend zijn.
Bijlage(n)
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