
Gemeente Rotterdam drs. S.A. Kurvers MPA
Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie 
Gebouwde Omgeving

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
Postadres: Postbus 70012 
3000 KP Rotterdam

De Eerste Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. de Vaste Commissie Infrastructuur, Waterstaat en

Omgeving
Postbus 20017
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Website: www.rotterdam.nl 
E-mail: lj.vonhoff@rotterdam.nl 
Inlichtingen: L-J Vonhoff

Cluster: Bestuurs- en Concernondersteuning - 
Concernstaf en Strategie 
Ons kenmerk: 3306601

Datum: 9 april 2019 

Betreft: Asbestdakenverbod

Geachte senatoren,

Met deze brief vraag ik u aandacht voor het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet 
milieubeheer, in praktijk ook wel het asbestdakenverbod genoemd, dat momenteel voor u ligt 
(34.675).

In Rotterdam zorgt het voorstel voor veel onrust onder huiseigenaren. Met name in de Rode 
Kastelenbuurt in Beverwaard (Rotterdam-Zuid) bestaat er veel zorg en onbegrip, met alle 
emoties van dien, zoals ik meerdere malen heb mogen ervaren. Ik snap deze gevoelens en 
heb, naarmate ik mij ook meer in het onderhavige wetsvoorstel verdiep, veel begrip voor de 
zorgen van deze burgers. Overigens dit is uiteraard een landelijk probleem dat mogelijk vele 
duizenden huishoudens zal treffen. Om dat aantal echt inzichtelijk te krijgen en daarmee de 
aard en omvang van de problematiek op waarde te kunnen schatten, zou eerst een landelijke 
inventarisatie moeten plaatsvinden.

Met het schrijven van deze brief heb ik willen wachten op hetgeen tijdens de 
deskundigenbijeenkomst d.d. 26 maart 2019 is gewisseld. Er zijn sinds het aannemen van het 
wetsvoorstel in de TK in oktober 2018 ook nieuwe onderzoeken beschikbaar gekomen over de 
risico’s (TNO-Radboud Universiteit). Het doel van dit schrijven is tweeledig. Als bezorgde 
wethouder wil u graag mijn mening over het voorstel doen toekomen. Voorts heb ik een aantal 
korte vragen die u mogelijkerwijze zult kunnen betrekken bij uw inbreng voor het verslag d.d. 
16 april 2019.

Een eerste algemene opmerking, ook ik ben uiteraard voorstander dat asbest uit ons 
leefmilieu verdwijnt. Net zoals ik voor schone lucht en een schone bodem ben, waarvoor we 
overigens landelijke regelgeving en financiering hebben (o.a. de bodemsaneringsgelden).

Voor de genoemde deskundigenbijeenkomst had ik de volgende kernboodschap:
Bij deze wetgeving is totaal geen rekening gehouden met de particuliere 
eigenaar/bewoner met asbest op het dak van hun woning. Het is in praktijk op deze 
wijze niet betaalbaar en daarmee onuitvoerbaar.
Daar kan ik nu aan toevoegen dat ik bedenkingen heb bij nut en noodzaak van een 
ongeclausuleerd asbestdakenverbod.
Feitelijk werd vanuit de wetenschap helder aangegeven dat de gezondheidsrisico’s van 
asbestdaken verwaarloosbaar zijn en dat het binnenmilieu dan wel Oostenwind een groter 
probleem veroorzaakt. Voor welk gezondheidsprobleem (overigens met het verbod zijn we 
uniek in Europe) zadelen we duizenden huiseigenaren en agrariers op met een financieel 
probleem, dat velen niet zullen kunnen betalen. Dat acuut is omdat nu al verzekeraars de 
dekking verlagen tot 20% van de eigen geleden dakschade. Geld dat bijvoorbeeld
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woningcorporaties wellicht zinvoller kunnen besteden voor de verduurzamingsopgave en de 
energietransitie.

Nota bene bij het gesprek werd gesteld dat 5-10% van de eigenaren uiteindelijk een sanering 
niet zou kunnen betalen. Dat is mijns inziens helaas een slag in de lucht. In Rotterdam-Zuid 
bleek bij vrijwillig onderzoek (privacywet) dat reeds 3 van de 8 gezinnen nu al moeite heeft de 
eindjes aan elkaar te knopen. Laat staan dat iemand met een huis van een WOZ-waarde van 
bijvoorbeeld € 165.000 zich een dak sanering van € 25/30.000 kan veroorloven. In Rotterdam 
gaat het om circa 400 woningen in particulier bezit (los van het corporatiebezit) en is een 
saneringsbedrag van ca € 10 miljoen euro benodigd. Maar met het ook gesignaleerde tekort 
op de arbeidsmarkt kunnen die bedragen verder opiopen.

De staatssecretaris van lenW heeft duidelijk gemaakt dat het geld voor het saneringsfonds op 
is en dat er in de toekomst laagrentende leningen (SVN) en geen subsidies zullen worden 
verstrekt. Ditzal geen soelaas bieden. Uiteindelijk moeten die leningen worden terugbetaald. 
In haar antwoord op vragen over de betaalbaarheid geeft de staatssecretaris aan dat het 
asbestdakenverbod onderhoudskosten naar voren haalt “die eigenaren van tijd tot tijd nu 
eenmaal moeten maken”.

Ik kan mij de gevoelens die dergelijke opmerkingen oproepen bij eigenaren die buiten hun 
schuld een asbestdak hebben op hun woning goed voorstellen. Het miskent volledig het feit 
dat dit verbod mensen echt als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt.

In het milieurecht kennen we het principe ”de vervuiler betaalt”. Hier zijn natuurlijk de 
eigenaren van een product (asbest dat tot 1 juli 1993 nog gewoon mocht worden toegepast) 
niet de vervuilers. In die zin kunnen toch ook, naast de uitvoerbaarheid, vragen worden 
gesteld over de rechtmatigheid als de forse rekening zo eenzijdig bij de burger wordt 
neergelegd.
Zijn de belangen van deze groep voldoende betrokken bij het opstellen van het onderhavige 
wetsvoorstel. Het lijkt er op dat bij dit wetsvoorstel vooral aandacht was voor het verwijderen 
van asbest op schuurtjes en bij agrarische bedrijven. Niet dat zich daar ook geen problemen 
voordoen. Integendeel, zoals de vertegenwoordiger van LTO dat helder verwoordde.

Al met al verzoek ik u dit wetsvoorstel beter te laten uitwerken. Naar mijn bescheiden mening 
ontbreekt het aan een deugdelijk plan van aanpak, de gezondheidsrisico’s zouden beter In 
beeld moeten komen, er dient een landelijke inventarisatie te komen en de financiering moet 
zijn geregeld zodat eigenaren die buiten hun schuld een asbestdak hebben worden geholpen.

Als een absoluut asbestdakenverbod, zowel gelet op de gezondheidsrisico’s als de 
uitvoerbaarheid, beter heroverwogen zou kunnen worden, zou als alternatief naar mijn mening 
de door de Vereniging Eigen Huis bepleitte stoplichtmethode (risico-gericht, maatwerk) 
geintroduceerd kunnen worden. Het Bouwbesluit biedt hiervoor al voldoende basis.
Daarmee zou ook de staatssecretaris de zekerheid krijgen dat gezondheidsrisico’s van 
asbestdaken in beeld blijven en waar nodig worden aangepakt.

En dat is toch de raison d’etre van dit wetsvoorstel.

Uiteraard ben ik ook bereid om u waar nodig van nadere informatie te voorzien. Tevens 
organiseer ik indien u dat wenst een werkbezoek op locatie zodat de impact van het 
asbestdakenverbod fpelder kan worden gemaakt.
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Hoqgachtend,

yyethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving
Bas Kurvers ,/



Een aantal suggesties voor mogelijke vragen aan de staatssecretaris van lenW.

Wat is uw reactie op de opmerking van de heer Helsloot (Radboud) dat uit het door het 
ministerie opgestelde MKBA rapport eigenlijk geen positief effect blijkt?

Wat is uw reactie op zijn opmerking dat asbest eerder een binnenshuis probleem is dan 
veroorzaakt door asbestdaken?

Wat is uw reactie op de opmerking van de heer Rozema (GGD-Amsterdam) dat asbestdaken 
geen gezondheidsprobleem vormen?

Is het alvorens tot wetgeving te besluiten niet beter te wachten op het nader onderzoek van 
TNG dat in het najaar van 2019 zal uitkomen?

De norm in Nederland is 2000 vezels per m2. Nederland is hierin uniek. Kunt u een overzicht 
geven van de normen zoals deze gelden in de andere EU-lidstaten?
Kunt u ook per lidstaat aangeven of er wetgeving in voorbereiding is voor een 
asbestdakenverbod?
Hoe verklaart u de eventuele verschillen in normering en wettelijke aanpak?

Wat vindt u van de suggestie van de voorzitter van de Vereniging Eigen Huis om pragmatisch 
te gaan saneren aan de hand van een stoplicht model?

Is het niet beter eerst een landelijke inventarisatie uit te voeren om aard en omvang te bepalen 
alvorens een asbestdakenverbod te introduceren. Kan dan op basis van die uitkomsten een 
bestuurlijk overleg worden belegd met de gemeenten waar in bijzondere mate deze 
asbestdaken in de woningvoorraad aan de orde zijn?


