
 
 
Vanaf 2024 is het niet langer toegestaan om op wat voor wijze dan ook asbest te bezitten. Elke 
vorm van asbest zal dan dus ook verwijderd moeten worden. In ieder geval zijn asbestdaken 
vanaf 2024 verboden. Dit geldt zowel voor ondernemingen als voor particulieren.  

Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 waarover meer in de volgende link: 
Bouwbesluit 2012 (inmiddels ook besluit 2024) 
https://www.asbest-subsidies.nl/wetgeving/asbestverwijderingsbesluit-2012/ 
 

1. PVV Hengelo vindt het een plicht voor de overheid, provincie, gemeenten, verzekeraars en 
makelaars burgers tijdig te informeren en voor te bereiden op deze ingrijpende maatregel. 
PVV Hengelo heeft de volgende vragen:  

 
1a. Kunt u in kaart brengen hoeveel huizenbezitters in Hengelo met deze maatregel te maken 
krijgen? 
 
1b. U weet dat er voor ondernemingen momenteel een subsidie is voor asbestverwijdering maar dat 
er geen subsidie is voor particulieren. Komt er een subsidie voor particulieren en zo ja, per wanneer? 
 
1c. Indien er een subsidie komt, komt er dan een tegemoetkoming vanuit de overheid of dient u hier 
zelf een budget voor te reserveren? 
 
1d. Indien u zelf een budget dient te reserveren, hoe wordt dit de komende jaren begroot? 
 

2. PVV Hengelo adviseert B&W dat de burgers per direct actief geïnformeerd worden over deze 
maatregel en dat u betreffenden begeleidt zodat dit financieel ook draagvlak krijgt. Deze 
maatregel is al jaren bekend en 2024 komt steeds dichterbij.  
 

2a. Heeft u reeds een plan van aanpak om de burgers bij deze maatregel te begeleiden? 
 
2b. Maakt u actief gebruik van de diverse media-uitingen om de maatregel en financiële 
consequenties kenbaar te maken en kunt u hiervan voorbeelden geven? 
 
2c. Is er een informatiepunt binnen de gemeente waar burgers terecht kunnen met vragen over dit 
besluit?  Zo ja, wordt dit ook duidelijk en actief door u gecommuniceerd? 
 
 
PVV Hengelo vreest dat veel burgers een passieve houding zullen innemen omdat zij erop vertrouwen 
bij opgelegde ingrijpende maatregelen tijdig actief geïnformeerd te worden.  
 
PVV Hengelo is bang dat met alle lastenverzwaringen die volgen (BTW, zorgpremie etc.) deze en 
diverse andere doelstellingen (milieu, duurzaamheid), burgers in grote financiële problemen brengt.  
 
PVV Hengelo doet een beroep op de zorgplicht van de gemeente. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mireille Verheul 
Fractievertegenwoordiger PVV Hengelo 
 
Jeanet Nijhof 
Fractievoorzitter PVV Hengelo 
 


