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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door de heer Bulk van de fractie van CU-SGP over Asbestdaken 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Is in Woerden het aantal asbestdaken geïnventariseerd? Zo ja, wat is de omvang waar de 
gemeente Woerden voorstaat? En zo nee, waarom niet? En is het college van plan dit te gaan 
uitvoeren? 

Antwoord: De inventarisatie van asbestverdachte daken is gaande, als onderdeel van het provinciale 
samenwerkingsprogramma 'Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 2017'. Op dit 
moment doen hieraan 21 gemeenten uit de provincie mee, waaronder Woerden. 
De OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) is hier namens ons zeer nauw bij betrokken. De 
resultaten komen in het vierde kwartaal van dit jaar beschikbaar. 
Overigens betreft het hier geen verplichting voor gemeenten. Door nu al te inventariseren, kunnen we 
betrokken eigenaren ondersteunen met gerichte voorlichting en daardoor wellicht de 
handhavingsopgave - vanaf 2024 - beperken. 

Vraag 2. Meldt de gemeente Woerden de geïnventariseerde asbestdaken bij het Landelijk Asbest Volg 
Systeem? 

Antwoord: Nee, omdat het systeem daar niet voor bedoeld is. Per 1 maart 2017 is gebruik van het 
volgsysteem (LAVS) verplicht voor professionele partijen die asbest inventariseren, verwijderen etc. 
Wanneer zij ter plaatse constateren dat ergens asbest aanwezig is, moeten zij die gegevens in het 
LAVS opnemen. De inventarisatie die nu wordt uitgevoerd, gaat om asbestverdachte daken en vindt 
plaats op basis van luchtfoto's en andere gegevens. Daarmee wordt (nog) niet vastgesteld dat er 
daadwerkelijk asbest aanwezig is, daarom wordt dit niet in het LAVS ingevoerd. 

Vraag 3. Vindt er samenwerking met de Provincie plaats? 
Antwoord: Ja, zie het antwoord op vraag 1. Ook wordt binnen de samenwerking, in afwachting van de 

uitkomst van de dakenscan, gesproken over elementen die gezamenlijk kunnen worden opgepakt 
(zoals pilotprojecten en communicatietrajecten), over de rolinvulling door gemeenten, acceptatie van 
asbest bij gemeentelijke milieustraten en over kansen voor het stimuleren van verduurzaming. Over 
dat laatste: de provincie zal de gegevens van de asbestscan vergelijken met de data van de 
zonnekaart. Daarmee kan worden nagegaan of een asbestverdacht dak in principe gunstig gelegen 
is voor het plaatsen van zonnepanelen en of een gecombineerde aanpak van sanering en 
verduurzaming interessant kan zijn voor de eigenaren van de betreffende onroerende zaken. 
Daarnaast is de ODRU aangesloten bij het landelijk programma 'Versnellinqsaanpak asbestdaken 
sanering', waar kennis en ervaring vanuit andere provincies gedeeld wordt met ODRU-deelnemers 
en andere Utrechtse gemeenten. 



Vraag 4. Is het college bereid om, met de opgave voor 2024 voor ogen, een plan van aanpak te 
ontwikkelen en dat de raad voor te leggen? 

Antwoord: Allereerst zal de inventarisatie inzicht moeten geven in aard en omvang van de opgave voor 
Woerden. Gaat het (bijvoorbeeld) vooral om grote daken bij agrariërs dan vraagt dat een andere 
aanpak dan wanneer juist veel kleine bijgebouwtjes van particulieren asbestdaken blijken te hebben. 
Het onderwerp krijgt een vervolg in het regionale samenwerkingsprogramma VTH 2018. Het voorstel 
daartoe komt ook in het laatste kwartaal van 2017 beschikbaar. 
Over de wijze waarop ons college de opgave gaat uitvoeren, zullen wij u te zijner tijd informeren. 

Bijlage: De ingekomen brief met corsanummer: 17.015410 

De secretaris 

drs M.H.J. van Kr«»ébsrgen MBA 

De burgemeeste 

n b p e f " / V.J.H 



From: Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent: maandag 24 juli 2017 15:55:36
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 van ChristenUnie/SGP inzake asbestdaken
Attachments: 170724 artikel 40 vragen cusgp inzake asbestdaken.pdf 

Aan: het College
Aan: de Raad

Bijgaand treft u aan  de schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van ChristenUnie/SGP inzake asbestdaken. Conform het Reglement van Orde 
dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 24 augustus2017. Zie in dit kader ook brief 17.013597 namens het 
college op de DLIS.

Met vriendelijke groet,

Wendy Plukaard

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden

T 0348 – 428 805 | https://gemeenteraad.woerden.nl 
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