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^ Onderwerp: B&W-advies: gratis storten asbest particulieren tot 35m
2 

Advies: 
Het college wordt geadviseerd om: 

1. in te stemmen met het gratis storten van asbest(verdachte)golfplaten tot 600kg (circa 35m
2

) door 
particulieren, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

2. de verwachte meerkosten per jaar, te weten C1 5.000,--, mee te nemen bij de actualisatie van het 
bedrijfsplan afval 2018 en ten laste brengen van de egalisatievoorziening afvalstoffenheff ing. 

Besluit B en W: C o O ^ r y Y ļ O d i O Î S â 
Korte samenvatting: 
Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden. Daarom wordt nu al door de provincie en alle gemeenten 
ingezet op het stimuleren van de verwijdering van deze asbestdaken. Particulieren mogen onder voorwaarden 
zelf hun asbestdak bestaande uit golfplaten tot 3 5 m

2 verwijderen en inleveren bij het afvalbrengpunt van de 
gemeente. De gemeenten in de provincie Overijssel hebben op bestuurlijk niveau afgesproken dat zij zich zullen 
inzetten om de stortkosten van asbest(verdachte)golfplaten door particulieren te vergoeden. Om het verwijderen 
van asbestdaken te versnellen, wordt het storten van asbest(verdachte)golfplaten tot 600kg voor particulieren 
gratis gemaakt, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. De pandeigenaar moet een melding doen en 
het meldingsformulier tonen bij het afvalbrengpunt. Elk huishouden in de gemeente Hellendoorn heeft een eigen 
stortpas, waarmee zij afval kunnen storten bij het afvalbrengpunt. Op zowel de stortpas als de sloopmelding 
staat een adres. Deze dienen overeen te komen. 

Aanleiding: 
Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden. In de provincie Overijssel en ook in de gemeente Hellendoorn 
zijn nog veel asbestdaken aanwezig. Daarom wordt nu al door de provincie en alle gemeenten ingezet op het 
stimuleren van de verwijdering van deze daken. 

Particulieren mogen zelf hun asbestdak verwijderen indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
» maximaal 3 5 m

2 dakoppervlakte (enkel buitenzijde) per kadastraal perceel; 
» geschroefde golfplaten; 
» golfplaten mogen niet verweerd zijn; 
» golfplaten mogen niet gebroken zijn; 
» panden zijn bestemd voor privé gebruik en hebben geen bedrijfsfunctie. 

Inwoners in Twente mogen afval bij het stortpunt van een andere gemeente brengen. Dit geldt echter niet voor 
asbest. Inwoners van de gemeente Hellendoorn moeten asbest storten bij het afvalbrengpunt van de gemeente 
Hellendoorn. Momenteel is het voor particulieren mogelijk om per jaar 100kg asbest gratis te storten bij het 
afvalbrengpunt. Daarna betaalt men C12,- per 100kg tot een maximum van 1000kg. Daarboven geldt een tarief 
van C20,- per 100kg. Deze kosten kunnen een drempel vormen voor het storten van asbest. Dit kan als gevolg 
hebben dat asbestdaken niet worden vervangen of dat asbest illegaal wordt gedumpt. 
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De gemeenten in de provincie Overijssel hebben op bestuurlijk niveau afgesproken dat zij zich zullen inzetten om 
de stortkosten van asbest(verdachte)golfplaten door particulieren te vergoeden. Hierdoor kunnen particulieren 
per kadastraal perceel 3 5 m 2 (vergelijkbaar met maximaal 600kg) asbest gratis storten. Dit is een eenmalige 
maximale hoeveelheid per perceel, wel mag deze hoeveelheid in meerdere kleine porties worden gestort. 

Relevante eerdere besluiten: 

Doelstelling: 
Het doel van het vergoeden van de stortkosten van asbestdaken door particulieren is tweeledig. Enerzijds wordt 
op deze manier het versneld vervangen van asbestdaken op panden tot 3 5 m 2 van particulieren gestimuleerd. 
Anderzijds wordt illegale stort van asbest zo veel mogelijk voorkomen. Beide doelen dragen bij aan het 
verbeteren van de leefomgeving en de volksgezondheid. 

Oplossing: 
Om het vervangen I verwijderen van asbestdaken op panden van particulieren te versnellen, wordt geadviseerd 
het storten van asbest(verdachte)golfplaten (afkomstig van een dak) tot 600kg gratis te maken. De 
afval(verdachte)golfplaten moeten worden ingeleverd bij het afvalbrengpunt. Deze regeling zal ingaan per 1 april 
2018 en geldt tot en met 2 0 2 1 . Op deze manier wordt het versneld verwijderen van asbestdaken gestimuleerd 
en wordt voorkomen dat men het asbest in de natuur dumpt. Wanneer een particulier voldoet aan de gestelde 
voorwaarden, is het storten gratis. 

Overzicht voorwaarden om asbest gratis te mogen storten bij het afvalbrengpunt. 
» Bij het storten van asbest(verdachte)golfplaten moet de sloopmelding getoond worden. 
» Bij het storten moet de stortpas van de gemeente worden getoond. 
» Asbest(verdachte)golfplaten moet op de juiste wijze verpakt zijn: twee lagen doorzichtig en 

onbeschadigd folie van minimaal 0,2mm dik. Het pakket moet goed dicht geplakt zijn. 
Onderstaand wordt elke voorwaarde toegelicht. 

Sloopmelding 
Een ieder die asbest(verdachte)golfplaten van het dak wil verwijderen moet een sloopmelding bij de gemeente 
doen. Dit is ongeacht de hoeveelheid te verwijderen asbest. De melding is gratis. Particulieren moeten minimaal 
5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden de sloopmelding indienen bij de gemeente. In de sloopmelding 
wordt aangegeven hoeveel asbest van het dak wordt gesloopt en op welk adres de werkzaamheden 
plaatsvinden. Particulieren mogen maximaal 3 5 m 2 asbest(verdachte)golfplaten van het dak zelf verwijderen en 
naar de stort brengen. 

Door de sloopmelding te tonen bij het afvalbrengpunt kan bepaald worden dat het om maximaal 3 5 m 2 gaat en 
wordt duidelijk dat de slooplocatie in de gemeente Hellendoorn is gelegen. 

Stortpas 
Elk huishouden in de gemeente Hellendoorn heeft een eigen pas, waarmee zij afval kunnen storten bij het 
afvalbrengpunt. Op zowel de stortpas als de sloopmelding staat een adres. Deze dienen overeen te komen. Zo 
blijkt van welk adres het asbest afkomstig is en kan voorkomen worden dat asbest van een ander adres of uit 
een andere gemeente bij het afvalbrengpunt van de gemeente Hellendoorn wordt gestort. 

Verpakken 
Om asbest veilig naar de stort te kunnen brengen door de particulier en vervolgens in te kunnen nemen en te 
kunnen afvoeren door de gemeente, is het van belang dat het asbest op juiste wijze verpakt is. Het folie moet 
voldoende dik zijn, minimaal 0 ,2mm, en het asbest moet in twee lagen folie worden verpakt. Dit om 
beschadiging van de verpakking door de asbestplaten te voorkomen. Daarnaast moet het folie doorzichtig zijn, 
zodat bij inname gezien kan worden dat het om golfplaten gaat en dat geen andere producten zijn toegevoegd. 
Het folie moet tenslotte goed afgesloten zijn, om vrijkomen van vezels te voorkomen. Bij voorkeur wordt het 
asbest op een pallet aangeboden. Zo niet, dan moet deze bij het afvalbrengpunt alsnog op een pallet worden 
gelegd. Verpakken van asbest op het afvalbrengpunt is nadrukkelijke verboden. De juiste werkwijze staat op de 
website www.hellendoorn.nl beschreven (zoekenterm 'asbest'). 

Voorgenoemde werkwijze wordt ook door andere gemeenten in Overijssel gehanteerd. Dit zorgt voor 
eenduidigheid naar de pandeigenaar. Tevens wordt zo voorkomen dat asbest bij een andere gemeente gestort 
wordt. 
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Medio 2019 zal een evaluatie worden gepland. Uit deze evaluatie moet blijken of het budget toereikend is. Op 
basis van deze uitkomst kan bepaald worden of het budget of de regeling aangepast zal worden. 

Effecten: 
Het gratis storten kan leiden tot versnelling van saneren van asbestdaken. Dit leidt tot een gezondere 
leefomgeving. 

Planning: 

11 april 2018 commissie Grondgebied, ter kennisname 

Financiële consequenties: 
Er moet geld gereserveerd worden, om de stortkosten die de gemeente moet maken te kunnen betalen. 
De oppervlakte 3 5 m 2 asbestgolfplaten komt overeen met maximaal 600kg stortafval. Op basis van het huidige 
stortgedrag en de verwachte toename door de vergoeding is een inschatting gemaakt van het benodigde 
budget. De verwachting is dat per jaar een budget van 61 5.000,-- nodig is om het transport en de stort van 
asbest(verdachte)golfplaten door de gemeente te bekostigen. 
Voorgesteld wordt de verwachte meerkosten per jaar, te weten C1 5.000,--, mee te nemen bij de actualisatie 
van het bedrijfsplan afval 2018 en ten laste brengen van de egalisatievoorziening afvalstoffenheff ing. 

Personele consequenties: 
De medewerkers van het afvalbrengpunt zullen net als voorheen in het systeem aangeven hoeveel kg asbest 
wordt gebracht. Wanneer het minder dan 600kg betreft hoeft niet betaald te worden. De exacte procedure 
wordt nader afgestemd met de beheerders van het afvalbrengpunt. 

De toezichthouders controleren steeksproefsgewijs en bij verdenking de locaties op de lijst die bij het 
afvalbrengpunt gegenereerd wordt. Zij hoeven in principe geen controles meer uit te voeren bij de locaties waar 
CO,- voor betaald is, omdat bij het afvalbrengpunt al geverifieerd is dat voor deze locatie een melding is gedaan. 
Deze melding staat in het systeem van de toezichthouders. De toezichthouders kunnen zich op deze manier 
meer bezighouden met controles van andere asbeststorten op de lijst. 

Juridische consequenties: 
n.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Naar aanleiding van het besluit zullen particuliere pandeigenaren geïnformeerd worden via de website en het 
Hellendoorn Journaal over de vergoeding voor storten van asbest en de voorwaarden. 

Communicatie: 
Intern moet duidelijk gecommuniceerd worden welke werkwijze gevolgd moet worden, om illegale storten bij het 
afvalbrengpunt en in de natuur te voorkomen. 

Extern moet duidelijk gecommuniceerd worden dat het mogelijk is om asbestgolfplaten gratis te storten. Ook 
moet aangegeven worden welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Daarom wordt de website aangepast. De 
informatie op de website zal volgens het model van de provincie Overijssel worden gecommuniceerd. 

Overige consequenties: 
n.v.t. 
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