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Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO  

 

Aan het college van B&W van Breda   Onderwerp: Definitief verbod op asbestdaken 

Geacht college, 

Dankzij een alerte motie van voormalig SP-raadslid René Spiegels1 was er gevoel voor urgentie bij de 

aanpak van asbestdaken. Daarnaast stelden we op 12 mei 2017 raadsvragen hierover: Asbest eraf, 

zonnepanelen erop2. Tijdens het schrijven van die raadsvragen stond er 690.000 m2 asbestdaken 

geregistreerd4. Onder wethouder Van Lunteren kwam er een regeling dat Bredanaren collectief het 

asbest konden verwijderen. Haast was geboden want het verbod op asbestdaken gaat per 2024 in3. 
 

Dit brengt onze fractie tot de volgende vragen: 

1. Hoeveel m2 asbest staan er op dit moment nog bloot aan de buitenlucht in Breda? 

 

2. Hoeveel m2 daarvan is in het bezit van de gemeente Breda (direct of indirect)? 

 

3. Hoeveel is er in de begroting van 2019 opgenomen voor het saneren van asbest? 

 

4. Heeft er een evaluatie plaatsgevonden op de collectieve aanpak via iChoosr? Zo ja kan de 

gemeenteraad daar inzage in krijgen? Zo nee, wanneer kunnen we die dan tegemoet zien? 

 

5. Is de wethouder voornemens een vervolg te geven aan dit collectief? 

 

6. Hoeveel van de landelijke beschikbaar gestelde subsidie3 voor verwijderen van asbestdaken 

is aangewend door Bredase bedrijven/particulieren om asbestdaken te saneren? 

 

7. Heeft het college een actieve rol gespeeld bij het koppelen van bedrijven/particulieren aan 

deze subsidiepot en zo ja, hoe?  

 

8. Op welke wijze informeert u het Bredase bedrijfsleven over het saneren van hun 

asbestdaken? 

 

9. Is de wethouder het met de SP eens dat de grote opgave voor saneren van asbest 

opportunisme in de hand werkt en de kans op marktcowboys vergroot? 



 

10. Bent u bereid de lessen van de collectieve aanpak in Breda te delen met de minister met 

nadrukkelijk ook aandacht voor het opportunisme in de saneringsbranche en te pleiten voor 

strenge aanpak van marktcowboys? 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Michel Verschuren    

Burgerraadslid SP Breda 

 

1 https://breda.notubiz.nl/document/5300287/1#search=%22asbest%22 
2 

https://breda.notubiz.nl/document/5313482/1/Beantwoording%20raadsvragen%20SP%20inzake%2

0astbest%20eraf%20zonnepanelen%20er%20op 
3 https://nos.nl/artikel/2255112-kabinet-komt-met-definitief-verbod-op-asbestdaken.html 

4 https://www.bndestem.nl/breda/bredanaars-kunnen-asbest-collectief-laten-

verwijderen~a6d28a1d/ 
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