
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 27 oktober 2019 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO 
artikel 40) over (de sanering van) asbestdaken in Ridderkerk 
 
Geacht college, 
 
De Staatssecretaris van Infrastructuur heeft er onlangs op gewezen dat het bezit van een huis 
met een asbestdak voor woningeigenaren steeds problematischer wordt, omdat verzekeringen 
geweigerd worden en huizen dan onverkoopbaar dreigen te worden. Daarnaast heeft zij 
gewaarschuwd dat hoe ouder een dak is, hoe meer asbestvezels het loslaat. Die vezels kunnen 
in de tuin terechtkomen en daarmee worden de daken volgens haar elk jaar een stukje 
gevaarlijker. De kosten voor het saneren van een asbestdak zijn hoog voor woningeigenaren en 
het lukt velen daarom niet de sanering gefinancierd te krijgen. 
 
De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen (zie: www.asbestwoning.nl) is een voorstander van 
een sanering van asbestdaken, waarbij woningeigenaren ruimhartig worden gefaciliteerd. Voor 
het zomerreces heeft de Eerste Kamer tegen een algemeen verbod op asbestdaken gestemd. 
Het kostenaspect voor individuele woningeigenaren speelde daarbij een belangrijke rol. Naar 
verwachting is een wettelijk verbod daarmee definitief van de baan. De Staatssecretaris heeft nu 
enkele maatregelen aangekondigd om woningeigenaren met een asbestdak te stimuleren 
(verleiden) deze daken te vervangen. Eén van die maatregelen is dat zij samen met andere 
overheden en banken een fonds wil oprichten waaruit woningeigenaren met een asbestdak geld 
kunnen lenen om de sanering te bekostigen. Dit fonds moet in 2020 beschikbaar zijn. 
 
Volgens de Contactgroep is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. Gemeenten 
moeten de komende jaren in het licht van de energietransitie plannen maken om woningen van 
het gas te halen en huizen energiebestendig te maken. Ook Ridderkerk is hiermee bezig. Bij het 
isoleren van daken en het aanbrengen van zonnepanelen zou het verwijderen van asbest kunnen 
worden meegenomen.  
 
Uit de Inventarisatie asbestdaken in provincies van 3 oktober 2018 blijkt dat de totale oppervlakte 
nog te saneren asbestdaken in Zuid-Holland 6.032.000 m2 bedraagt. Daarvan betreft 1.670.000 
m2 woningen in stedelijk gebied. Een deel van deze daken bevindt zich in Ridderkerk. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de PvdA Ridderkerk en GroenLinks hierover de 
volgende vragen:  
 
1a. Hoeveel asbestdaken kent Ridderkerk die voor verwijdering in aanmerking komen? Graag in 
uw antwoord in ieder geval een onderscheid maken tussen koop- en huurwoningen.  
1b. Hoe groot is de totale oppervlakte te saneren asbestdaken in Ridderkerk? Graag in uw 
antwoord in ieder geval een onderscheid maken tussen koop- en huurwoningen. 
1c. Hoeveel asbestdaken zijn er de afgelopen jaren gesaneerd in Ridderkerk? Graag in uw 
antwoord in ieder geval een onderscheid maken tussen koop- en huurwoningen. 
2a. Volgt u de ontwikkelingen rond de sanering van asbestdaken en zo ja, op welke wijze? 
2b. Bent u bereid om de raad door middel van raadsinformatiebrieven over actuele 
ontwikkelingen rond de sanering van asbestdaken op de hoogte te houden, voor zover deze 
ontwikkelingen relevant zijn voor Ridderkerk?  
3a. Hoe ziet u de verantwoordelijkheid van de gemeente en Wooncompas bij het saneren van 
asbestdaken? Mede in relatie tot gezondheidsrisico’s?  
3b. Welke kansen ziet u om woningeigenaren te stimuleren hun asbestdaken te saneren in het 
licht van de energietransitie?  

http://www.asbestwoning.nl/


3c. In hoeverre is/wordt de sanering van asbestdaken meegenomen bij de regionale 
energietransitie die is/wordt opgesteld door de gemeenten in de regio? Graag in uw antwoord in 
ieder geval een onderscheid maken tussen koop- en huurwoningen. 
3d. Als de sanering van asbestdaken niet wordt meegenomen in de regionale energiestrategie, 
bent u dan bereid dit onderwerp mee te nemen in de lokale energiestrategie? 
4a. Staat u ervoor open om (financieel) deel te nemen aan het fonds voor de sanering van 
asbestdaken? Waar hangt het vanaf of u ook daadwerkelijk zult deelnemen? 
4b. Welke mogelijkheden hebben woningcorporaties, zoals Wooncompas, om asbestdaken te 
saneren?  
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van orde verzoek ik u om schriftelijke 
beantwoording van deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om onze vragen afzonderlijk te 
beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
  
Jeroen Rijsdijk  Björn Ros 
PvdA Ridderkerk GroenLinks 
 
 

  


