
 

Motie sanering asbestdaken 
 
De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 1 november, 
 
Constaterende dat: 

1. Het rijk heeft besloten dat astbestdaken in 2025 verwijderd moeten zijn; 
2. Uit inventarisatie is gebleken dat in Woerden 1975 asbestverdachte daken zijn met een 

totaaloppervlakte van 359.837m2; 
3. Er op dit moment geen maatregelen zijn getroffen door het college om alle asbestdaken op 

tijd verwijderd te hebben; 
4. De wethouder heeft toegezegd het onderwerp asbestdaken bij de ODRU ter sprake te 

brengen. 
 
Overwegende dat: 

1. De gemeente vanaf 2025 verantwoordelijk is voor de handhaving van het verbod; 
2. De handhaving samen met de ODRU wordt opgepakt en dat dat kosten met zich mee brengt; 
3. De verantwoordelijkheid voor het verwijderen van asbestdaken bij pandeigenaren, bedrijven, 

woningbouwcorporaties en andere organisaties ligt; 
4. De gemeente nog niet actief communiceert over het aanstaande verbod en eventuele 

regelingen waar eigenaren van asbestdaken gebruik van kunnen maken; 
5. De provincie actief bijdraagt met onder andere het Informatieteam Asbestdaken en een 

uitvoeringsprogramma samenstelt waarin onder andere de samenwerking met 
brancheorganisaties wordt bekeken;  

6. Er bij het saneren van asbestdaken tevens gekeken kan worden naar zonnepanelen, isolatie, 
groene daken en hemelwaterafkoppeling; 

7. Er veel daken zijn waar extra (constructie)kosten gemaakt moeten worden na sanering om 
deze geschikt te maken voor plaatsing van zonnepanelen; 

8. Woerden vanaf 2019 duurzaamheidsambassadeurs gaat inzetten. 
 

Verzoekt het college: 
1. Naast de samenwerking met de ODRU de eigen inwoners stelselmatig te informeren en te 

stimuleren hun asbestdaken z.s.m. te vervangen en daarbij te wijzen op de mogelijkheden 
m.b.t. duurzaamheid en klimaatadaptatie; 

2. Hierbij eventueel gebruik te maken van duurzaamheidsambassadeurs; 
3. De raad actief te informeren over de vorderingen op dit onderwerp vanuit zowel de ODRU, 

de provincie als de eigen organisatie; 
4. Als extra stimulering voor het bespoedigen van asbestsanering en plaatsen van zonnepanelen 

te onderzoeken of er op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau een financiële 
stimuleringsregeling in het leven geroepen kan worden. 
 

en gaat over tot de orde van de dag.  
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