
Aan: 

fracties van de Eerste Kamer, t.a.v. fractievoorzitters;  

 

cc: 

griffie Tweede Kamer, doorzending naar fracties 

ministerie Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. Stientje van Veldhoven 

 

Winterswijk, 

donderdag 18 april 2019 

 

 

Geachte fractievoorzitter, 

 

Via dit schrijven wil de voltallige raad van de gemeente Winterswijk haar 

verontrusting kenbaar maken over de gang van zaken rond de (na 

accordering door de Eerste Kamer; de implementatie van) wetgeving 

betreffende de verplichte verwijdering van asbest daken per uiterlijk 

ultimo 2024. 

 

In zijn algemeenheid zijn wij ongerust dat de voorgenomen wettelijke 

maatregelen qua impact onevenredig nadelig kunnen/zullen uitpakken 

voor ondernemers, agrariërs en huizenbezitters in onze gemeente, terwijl 

de grond voor een zo stringent beleid wellicht te wankel is. 

 

Enkele aspecten willen wij in het bijzonder noemen: 

 

- Steeds sterker zijn de aanwijzingen dat de huidige wetenschappelijke 

kennis (“asbest is beduidend minder levensbedreigend dan gedacht”) 



niet meer strookt met de verouderde kennis waarop de wet in belangrijke 

mate is gebaseerd; 

 

-  Hoewel de Tweede Kamer recent op grond van actueel onderzoek 

mildere verwijderingsnormeringen bepleitte voor de verwijdering van 

asbest, mag worden aangenomen dat de strakke deadline van 2024 het 

prijsniveau voor verwijdering blijvend onverminderd hoog zal doen 

uitvallen; 

 

- Weinig tot geen rekening wordt in de wet gehouden met de levensfase – 

en dus de staat - waarin de te verwijderen asbestdaken zich bevinden; 

 

- Aangezien de landelijke subsidie (grotendeels) is vervallen, kunnen 

particulieren maar ook bedrijven potentieel voor enorme financiële 

problemen worden gesteld cq kan in het land rechtsongelijkheid ontstaan 

tussen gemeenten die wel/niet in staat zijn eigen subsidieregelingen op te 

tuigen. 

 

Het spreekt vanzelf dat ook de gemeente Winterswijk de volksgezondheid 

hoog in het vaandel heeft en blootstelling aan te hoge doseringen asbest 

wenst te voorkomen. Omdat echter voor deze ingrijpende wettelijke 

maatregelen veel draagvlak vereist is, dient de grond voor de maatregelen 

solide te zijn en wettelijk beleid op juiste aannames te zijn gestoeld. 

 

Draagvlak is des te meer van belang, omdat ons samen met de inwoners 

ook grote opgaven ten aanzien van andere dossiers (zoals de 

Energietransitie) te wachten staan in de nabije toekomst. 

 



Wij doen een beroep op u, leden van de fracties in de Eerste Kamer, om 

de door ons genoemde aspecten/kanttekeningen nadrukkelijk mee te 

nemen in uw overwegingen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk 

 

Henk-Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang 

 

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD Winterswijk 

 

Peter Voogt, fractievoorzitter Groen Links Winterswijk 

 

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk 

 

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk 

 

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk 

 

 

Gemeenteraad Winterswijk p/a 

 

Stationsstraat 25 
7101 GH Winterswijk 

Postbus 101 
7100 AC Winterswijk 

Telefoon: (0543) 543 543 


