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De fractie van SGP en CU 
Ter attentie van de heer J. Top en 
de heer J. van den Top
 
 
  

Geachte heer Top en heer Van den Top,

Op 21 oktober 2019 hebben uw fracties schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 
42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad, met betrekking tot de 
inzameling van asbest dat particulieren aanbieden. Wij beantwoorden uw vragen als 
volgt:

1. Is het college het met ons eens dat een adequate inzameling van asbest van groot 
belang is?
Ja, dat zijn wij met u eens.

2. Kan het college aangeven wie verantwoordelijk is voor de inzameling van asbest?
Het is primair de verantwoordelijkheid van de persoon die asbest verwijdert om dit 
overeenkomstig de daarvoor geldende regels te doen en het verwijderde asbest bij een 
erkende inzamelaar aan te bieden.

3. Is het bericht juist dat het bedrijf Vink stopt met het inzamelen van asbest dat door 
particulieren wordt aangeleverd?
Ja, Vink heeft aangegeven daar per 1 januari 2020 mee te zullen stoppen. 

4. Indien de inzameling wegvalt, is het college van plan een ander inzamelingspunt te 
zoeken en aan te bieden?
Wij verwijzen particuliere aanbieders van asbest door naar een erkende inzamelaar. Als 
Vink per 1 januari 2020 stopt met de inname van asbest, zullen wij ze doorverwijzen naar 
een andere erkende inzamelaar.

5. Bij de milieustraat Otelaar kan een particulier maximaal 100 kilo asbest per jaar 
inleveren. Ziet het college mogelijkheden om deze grens te verhogen? Zo ja, wat zijn 
hiervan de consequenties?
De milieustraat Otelaar is op dit moment ingericht op het ontvangen van kleine 
hoeveelheden asbest. Deze worden op basis van een inschatting van het gewicht 
geaccepteerd en ingenomen. De milieustraat heeft geen weegbrug waar grotere 
hoeveelheden asbest kunnen worden gewogen en kunnen worden afgerekend.
Een verhoging van de grens van de aan te bieden hoeveelheid asbest zou betekenen 
dat er extra zou moeten worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld een weegbrug, software 
en containers. Daarnaast zal er extra inzet van personeel nodig zijn. Dit leidt tot hogere 
exploitatiekosten van de milieustraat. Deze kosten maken deel uit van de 
afvalstoffenheffing.
Aangezien de doelgroep zeer beperkt is en maar zeer incidenteel asbest aanbiedt, is 
deze extra investering niet gerechtvaardigd.



Blad 2 

6. Op welke termijn kunnen we communicatie naar de burger verwachten over de 
inzameling van asbest?
Dit zal naar verwachting in december 2019 plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk
secretaris burgemeester


