
Aan: Leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal
t.a.v. de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

Betreft: Wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34575)
behandeling Wijziging van de Wet Milieubeheer

Alkmaar, 3 februari 2019

Geachte dames en heren,

Asbestdakenbesluit rijksoverheid kan alleen mét compensatieregeling huiseigenaren.

Zeer binnenkort ontvangt u de Memorie van Antwoord op de door u gestelde vragen bij het 
voorstel van de Wijziging van de Wet Milieubeheer (34575). Daarbij zullen verschillende 
vragen beantwoord moeten worden. Wij vragen u daarbij om u rekenschap te geven van de 
grote financiële moeilijkheden die particuliere eigenaren van huizen met een asbesthoudend 
dak tegemoet zien. We hopen dat u daarbij kennis heeft van bepaalde feiten en dat u daarom 
de voorstellen terugstuurt naar de Tweede Kamer. We zullen hieronder motiveren waarom u 
dat zou moeten doen.

Ons buurtje
Het buurtje ‘Houtwaard’ waar wij wonen, bestaat uit 72 houtskeletwoningen die met 
asbesthoudende leien zijn bedekt. De leien zijn vezelcement leien van het merk Eternit en 
die bevatten ongeveer 5 tot 10% Chysotiel. De woningen zijn in overeenstemming met het 
toen geldende bouwbesluit rond 1979 opgeleverd en de daken zijn technisch nog in orde. 



Al veel eerder was de overheid bekend met de schadelijkheid van asbest. De regering heeft 
desondanks in 1976 (!) besloten geen verbod op asbest uit te vaardigen. Naar verluidt is die 
beslissing genomen omdat een verbod de sluiting van de Eternit fabriek zou hebben 
betekend. Pas in 1993 kwam er een verbod op gebruik van asbest in (onder andere) 
dakbedekking. Onze woningen zouden nooit bedekt zijn geworden met asbesthoudende 
leien wanneer onze regering destijds had gekozen voor een direct verbod op het gebruik van
asbest. Het getuigt in onze ogen van onbehoorlijk bestuur om nu de kosten van de sanering 
eenzijdig af te wentelen op de burger. 

De saneringskosten gaan meer dan het twintigvoudige (!) bedragen dan het bedrag waar de 
regering vanuit gaat. Volgens het Ecorys-rapport zijn de saneringskosten 14 euro per 
vierkantie meter, volgens asbestdeskundige kan dit in de randstad oplopen tot 250 euro. 

De verschillen in financiele mogelijkheden tussen agrariërs en particulieren zijn enorm. 
Voor particulieren is er geen sprake van een mogelijke BTW-vrijstelling, van uitgebreid 
fiscale aftrekmogelijkheden en van gunstige subsidiemogelijkheden. De 
subsidiemogelijkheden (die intussen uitgeput zijn) vallen in het niet bij de torenhoge prijzen
die voor sanering worden gevraagd. Zoals u ongetwijfeld zult weten, zijn die prijzen nog 
altijd stijgende. 

Onze huizen hebben ongeveer 80 vierkante meter Eternit dakbedekking. De saneringskosten
daarvan per huis kunnen gemakkelijk boven de 20.000 euro uitkomen. Let wel: dat zijn 
alleen nog maar de kosten van het saneren zelf. Het dak moet dan nog bedekt worden met 
nieuwe leitjes en dat is niet gratis. En dan hebben we het nog niet eens over bijkomende 
kosten die gemoeid zijn met na-isolatie en het eventueel aanbrengen van zonnepanelen in 
het kader van de energietransitie. 

Wij houden de overheid verantwoordelijk voor deze kostenpost en verwijten haar 
onbehoorlijk bestuur als het wetsvoorstel tot wet verheven wordt. We zijn van mening dat 
de overheid in deze zaak onzorgvuldig (1) tot de voorstellen is gekomen, we vinden dat het 
evenredigheidsbeginsel (2) wordt geschonden, we ervaren de overheid als onbetrouwbaar
(3) en vinden dat er sprake is van inconsequent handelen (4) van de overheid.

Deze oordelen motiveren we alsvolgt:
(1) Het zorgvuldigheidsbeginsel
De overheid negeert kennis van relevante feiten in relatie tot de af te wegen belangen. 
Nergens is aangetoond dat asbestdaken een significante bijdrage leveren aan het afnemen 
van de volksgezondheid.
(2) Evenredigheidsbeginsel
De gevolgen van dit wetsvoorstel komen onevenredig zwaar terecht bij een beperkte groep 
particuliere woningeigenaren. Een correct toepassen van het evenredigheidsbeginsel zou 
door middel van nadeelcompensatie gecompenseerd moeten worden. Ook een 
tegemoetkoming in planschade is een vorm van compensatie waarmee hier de onevenredig 
nadelige gevolgen kunnen worden voorkomen. Echter: er is niets in de wet, noch in enige 
andere uiting van de regering dat er op wijst dat zij voornemens is om ons (financieel) te 
compenseren.



(3) Het vertrouwensbeginsel
Burgers, zo ook wij, hebben binnen het bouwbesluit goedgekeurde huizen gekocht. Banken 
en verzekeraars, die ook opereren in het vertrouwen op de regels van de overheid, hebben 
daartoe hypotheken en verzekeringen verstrekt. De overheid heeft eenzijdig de spelregels 
veranderd en legt ons bovendien een boete van 30.000 euro (of meer) op!
(4) Het rechtszekerheidsbeginsel
De rechtspositie van de burger mag niet op onverwachte of onberekenbare wijze door de 
overheid worden aangetast. Nu is hier mogelijk geen sprake van een aantasting van de 
rechtspositie, maar rechtszekerheid betekent ook dat niet met terugwerkende kracht nadelige
maatregelen genomen mogen worden door die overheid. De uitvoering van deze wet zal dat 
effect wel hebben. 

We vragen de Eerste Kamer daarom om de wetswijziging terug te verwijzen naar de Tweede
Kamer en haar te vragen om flankerend beleid dat gericht is op het tenietdoen van 
bovengenoemde gevolgen. Dat aanvullende beleid dient dan om de burgers in deze zaak te 
ontzorgen en financieel schadeloos te stellen. Wij zijn natuurlijk van harte bereid om mee te 
werken aan een verbetering van de leefomstandigheden, maar stellen ons te weer tegen de 
onevenredige, financiële last die met deze wet op onze schouders wordt gelegd. De Raad 
van State deelt onze mening op dit punt1. Het is redelijk en billijk om een schadeloosstelling
c.q. tegemoetkoming ons ter beschikking te stellen; een vergoeding die tenminste evenredig 
is aan die (boeren)bedrijven ontvangen. 

Hoogachtend,

Contactpersoon:
David van Wijk
Galjoenstraat 14
1826 CC Alkmaar
davidvanwijk@gmail.com
+31654235089

Mede namens buurtbewoners Houtwaard:

Janwillem Snieder
Hans Holstege
Petra van den Bongart
Herman Jan Frieling

1 Advies W14.16.0313/IV d.d. 09-12-2016: De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert het voorstel
aan de Tweede Kamer te zenden, maar acht aanvulling van de toelichting aangewezen wat betreft de 
betekenis van de bestaande algemene regeling van vergoeding van kosten en schade in de Wet 
milieubeheer voor de op de grondslag van (het gewijzigde) artikel 9.2.2.1 vast te stellen amvb’s. Daarnaast
geeft de Afdeling in overweging om voor het voorgenomen asbestdakenverbod te voorzien in een specifieke
vergoedingsregeling en daartoe in het voorstel een delegatiegrondslag op te nemen.
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