
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvvP 

Naam: Dhr. Nijdam 

Onderwerp: Vragen over asbestregistratie en sanering 

Datum indiening vragen: 19-1-2015 

 

 

Inleiding 

Nav van een reactie op niet beantwoorde vragen over Astbest op 12 jan j.l. 

Gezegd word dat er geen beeld te geven is waar Astbest aanwezig is,omdat het in allerlei 

vormen voorkomt en het ook niet is aan gegeven op tekeningen. 

Onderzoek kost veel tijd en geld,in het landelijk gebied heeft de provincie eea opgepakt. 

 

Vragen: 

1: is men  op de hoogte dat Mercatus in Eoord Oost reeds onderzoek heeft gedaan naar 

de aanwezigheid van Astbest in hun woningen tussen de van Diggelenstraat en de 

Sportlaan( de ingenieurs buurt).in al deze woningen komt in alle tussenschotten van de 

slaapkamer kasten asbest voor. 

Zoja heeft u of gaat u nog  gezamelijk maatregelen treffen. 

Antwoord: 

Mercatus is als eigenaar van zijn woningen verantwoordelijk voor het beheer 

ervan. De gemeente heeft hierin geen taken of bevoegdheden. Dit geldt ook 

voor het mogelijk in woningen aanwezige asbest. Er loopt geen gezamenlijk 

project – gemeente en Mercatus – voor wat betreft een onderzoek naar de 

aanwezigheid van asbest in de woningen in de ingenieursbuurt of elders.  

 

Uit navraag is ons gebleken dat het beleid van Mercatus op dit punt in zijn 

algemeenheid en dus ook in de ingenieursbuurt als volgt is. Bij mutaties (als de 

woning leegstaat als gevolg van verhuizing) wordt de woning gecontroleerd op 

de aanwezigheid van asbest. Wordt dit vastgesteld, dan doet Mercatus een 

sloopmelding bij de gemeente en wordt het asbest verwijderd. Mercatus heeft 

aangegeven op systematische wijze haar woningen te ontdoen van asbest. 

 

Asbest in woningen kan op verschillende plaatsen aanwezig zijn, bijvoorbeeld 

als hitteschild achter kachels, in rioolbuizen, in vloerbedekking (zeil), als 

golfplaten op een schuurtje, maar ook aan tussenschotten in kastenwanden. 

Zolang dit asbest niet bewerkt wordt is het risico op het verspreiden van 

asbestvezels zeer gering. Om ook dit risico te vermijden wordt bij een mutatie 

het in de woning aanwezige asbest dus verwijderd.  

 

Het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking valt formeel buiten het 

normale mutatieonderhoud van Mercatus – dit is aan de bewoner – maar in de 

praktijk verwijdert Mercatus dit. Daarnaast wijst Mercatus op zijn website 

bewoners op de gevaren van het bewerken van asbest. Erin boren bijvoorbeeld 

is niet toegestaan. Website: www.mercatus/ik-ben-huurder/asbest.  

 

2: kan de aanwezigheid van deze tussenschotten gevaar opleveren voor de gezondheid 

als bewoners hierin bv gaan boren of eigenhandig eea gaan verwijderen? 

Antwoord: 

Ja. Zie ook de beantwoording van vraag 1. Als er in asbestplaten eigenhandig 

geboord of gezaagd wordt is de kans op het uittreden van asbestdeeltjes groot. 

http://www.mercatus/ik-ben-huurder/asbest


Het risico op ernstige gezondheidsschade is daarmee ook groot. Goede 

voorlichting op dit punt is dus belangrijk.   

 

3: bij welke partij ligt de verantwoordelijkheid,als de volksgezondheid in het gedrang kan 

komen? 

Antwoord: 

Als de volksgezondheid in het gedrang kan komen ligt de verantwoordelijkheid 

in de eerste plaats bij de woningeigenaar, in dit geval bij Mercatus. Als er 

gevaar voor de volksgezondheid is te vrezen heeft ook de gemeente een 

verantwoordelijkheid: zij ziet vanuit de bouwregelgeving toe op de handhaving 

van voorschriften.  

 

Zolang er echter van de aanwezigheid van asbest in een woning geen direct 

gevaar uitgaat – en dat is in zijn algemeenheid in woningen het geval – is de 

bewoner verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Hij zal geen handelingen 

mogen verrichten of toestaan die de gezondheid van de (mede)bewoners in 

gevaar brengen. Mercatus of de gemeente heeft daar uiteraard geen zicht op. 

Het is een individuele en geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

Naar aanleiding van uw vragen zullen wij de asbestproblematiek onder de 

aandacht brengen van Mercatus en Mercatus vragen om richting de huurders 

daar aandacht aan te besteden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 28-01-2015 

Contactpersoon: E. de Vos 

E-mail adres:  e.devos@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633283 

 


