
 

 

  
 
 
 
 

 
 

   
Aan de gemeenteraad van Tubbergen 
 
 
 
 
Zaaknummer 
34226 

Bijlagen 
1 

  
  
  

 
Onderwerp 
Raadsbrief 2019 nr. 10 

Verzenddatum 
27 februari 2019 

 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
 
Collectief asbest saneren particulieren. 
 
Ons besluit 
 
Samen met de vier Noordoost-Twentse gemeenten de samenwerking aan te gaan met een derde partij op 
het gebied van sanering asbesthoudende daken en daarvoor een samenwerkingsovereenkomst tekenen. 
 
Toelichting 
 
Na 2024 zijn asbesthoudende daken in Nederland verboden. Uit een dakenscan uitgevoerd in opdracht van 
de provincie Overijssel is gebleken dat er in Tubbergen ongeveer 1250 particuliere asbestverdachte daken 
zijn, voornamelijk op bijgebouwen van woningen. In het kader van de versnellingsaanpak asbestdaken wil de 
gemeente Tubbergen dakeigenaren attenderen op de mogelijkheden voor sanering van het asbesthoudende 
dak. In een brief worden met name de particuliere dakeigenaren geïnformeerd over de mogelijkheden en 
uitgenodigd voor een informatieavond. Gezamenlijk met de drie andere NOT gemeenten, Dinkelland, Losser 
en Oldenzaal gaan we een samenwerkingsverband aan met iChoosr. iChoosr verzorgt een collectieve 
aanbesteding en heeft aangegeven ook regionale partijen, waar mogelijk uit NOT gebied, mee te laten doen 
aan de aanbesteding. Dit is geborgd in de samenwerkingsovereenkomst. iChoosr verzorgt een persoonlijk 
aanbod voor iedereen die hier gebruik van wil maken. Uiteraard staat het de dakeigenaar vrij geen gebruik te 
maken van het aanbod. 
In het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen is "Asbest van de daken voor 2024" als doelstelling opgenomen 
onder "Duurzaamheid" onderdeel van het programma "Duurzaam leven". Hierin is aangegeven dat in 2019 
een onderzoek naar Collectief saneren particulieren in NOT verband zou worden uitgevoerd. Dit besluit is 
het resultaat van dit onderzoek. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
 
Wij meenden er goed aan te doen u van ons besluit op de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze 
raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 

 



 

 

maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST COLLECTIEF ASBEST SANEREN 
 
 

 
 
Ondergetekenden, 
 
1. De Gemeente Oldenzaal, gevestigd en kantoorhoudende te 7571 CD Oldenzaal aan de 

Ganzenmarkt 1, ten deze vertegenwoordigd door 
 

2. De Gemeente Dinkelland, gevestigd en kantoorhoudende te 7591 MA Denekamp aan het 
Nicolaasplein 5, ten deze vertegenwoordigd door  
 

3. De Gemeente Tubbergen, gevestigd en kantoorhoudende te, 7651 CV Tubbergen aan het 
Raadhuisplein 1, ten deze vertegenwoordigd door 
 

4. De Gemeente Losser, gevestigd en kantoorhoudende te 7581 AG Losser aan het Raadhuisplein 
1, ten deze vertegenwoordigd door 
 

  
verder gezamenlijk te noemen ‘de gemeenten in de regio Noordoost Twente’, 
 
en  
 
5. iChoosr B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 1017 CW Amsterdam, aan de Bakkersstraat 23 

ten deze vertegenwoordigd door de heer Jacobus Bijlholt, directeur, verder te noemen ‘iChoosr’,  
 
Hierna afzonderlijk te noemen ‘de gemeenten in de regio Noordoost Twente’ en ‘iChoosr’, of 
gezamenlijk ‘Partijen’. 
 
 
In aanmerking nemende dat: 
 

- In 2015 de ministerraad de intentie heeft uitgesproken dat daken asbestvrij moeten zijn per 
2024. 

- Op 16 oktober 2016 de Tweede Kamer der Staten-Generaal de wijziging van de Wet 
milieubeheer heeft aangenomen die een verbod van asbesthoudende daken per 31-12-2024 
mogelijk maakt;  

- Partijen gaan samenwerken om de opgave die dit de gemeenten in de regio Noordoost Twente 
brengt te verkleinen. 

- Partijen de doelstelling hebben om de inwoners van de gemeenten in de regio Noordoost 
Twente en meer specifiek de eigenaren van asbesthoudende daken te informeren over de 
(veranderende) wet- en regelgeving, hen handelingsperspectief te bieden in de mogelijkheden 
tot saneren en hen door het organiseren van een collectief willen ontzorgen in het daadwerkelijk 
saneren van deze daken. 

- Partijen met het Gemeenteloket Asbest (GLA) een breed informatieplatform bieden en een 
groepsveiling organiseren onder de naam Collectief Asbest Saneren (CAS).  

- iChoosr de onafhankelijk expert in groepsaankopen is.  
- De gemeenten in de regio Noordoost Twente in de samenwerking optreden vanuit de 

verantwoordelijkheid naar hun respectievelijke inwoners. 
 
 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
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Artikel 1. Inhoud van de overeenkomst  
 

1. De gemeenten in de regio Noordoost Twente en iChoosr werken naar particuliere 
huiseigenaren toe onder de namen ‘Gemeenteloket Asbest’ en ‘Collectief Asbest Saneren’. 

2. GLA en CAS richten zich op de particuliere huiseigenaren en bedrijven (MKB) binnen de 
gemeenten in de regio Noordoost Twente die een asbesthoudend golfplaten dak hebben op 
een bijgebouw. 

3. GLA is een digitaal platform, helpdesk en administratieve dienst van iChoosr inzake asbest in 
een meer brede zin. 

4. CAS is een groepsaankoop proces waarbij deelname geheel vrijblijvend is, dat wil zeggen dat 
de deelnemer nimmer verplicht kan worden in te gaan op het aanbod van de leverancier die 
als beste uit de veiling komt.  

5. In het aanbod van CAS wordt zowel het saneren van het asbesthoudende golfplaten dak, als 
het leveren en plaatsen van vervangende niet-asbesthoudende golfplaten opgenomen. 

 
Artikel 2. Werkzaamheden iChoosr 
 

1. iChoosr is de uitvoerder (projectbegeleider) van GLA en CAS. 
2. iChoosr start in de periode november 2018 de inschrijving voor CAS en zal maximaal 2 

maanden later de veiling laten plaatsvinden. 
3. iChoosr exploiteert een online platform (website) onder de naam ‘Gemeenteloket Asbest’, 

waarmee consumenten op eenvoudige wijze en vrijblijvend mee kunnen doen aan CAS. 
4. iChoosr zal een module van haar website ter beschikking stellen die zoveel als mogelijk zal 

worden opgemaakt in een nader af te stemmen huisstijl van De gemeenten in de regio 
Noordoost Twente.  

5. iChoosr zal zich tot het uiterste inspannen voor optimale beschikbaarheid van het online 
platform ten behoeve van GLA en CAS. 

6. iChoosr stelt gedurende de campagne voor CAS een gratis helpdesk beschikbaar voor mails 
en telefoon van burgers en bedrijven uit De gemeenten in de regio Noordoost Twente. 

7. iChoosr organiseert in de inschrijvingsfase in samenwerking met de gemeenten in de regio 
Noordoost Twente informatiebijeenkomsten en onderzoekt de mogelijkheid om dit ook in de 
acceptatiefase te doen. 

8. iChoosr monitort het verloop van de actie en registreert de asbestverdachte daken, 
deelnemers en acceptanten. 

9. iChoosr deelt alle relevante data over deelnemers met de gemeenten in de regio Noordoost 
Twente. Deelnemers hebben hiertoe toestemming verleend bij het inschrijven middels het 
accepteren van de deelnemersvoorwaarden. 

10. iChoosr hanteert een inschrijvingsprocedure voor leveranciers die willen bieden op de veiling 
voor de groepsaankoop. 

11. iChoosr sluit met een leverancier die de inschrijvingsprocedure succesvol heeft doorlopen een 
leveranciersovereenkomst en verplicht deze daarmee aan de kwaliteitsvereisten te voldoen. 

12. iChoosr organiseert voor CAS een veiling waarvan het resultaat via internet binnen enkele 
werkdagen na de veiling gepubliceerd wordt. 

13. iChoosr neemt het leveranciersmanagement op zich, ofwel zal erop toezien dat de winnende 
leverancier aan zijn verplichtingen uit de leveranciersovereenkomst voldoet. 

14. iChoosr verklaart volstrekt onafhankelijk te zijn van leveranciers die meedoen aan CAS. 
15. iChoosr rapporteert tijdens de actie, middels een online toegankelijk dashboard, dagelijks aan 

de gemeenten in de regio Noordoost Twente over het aantal deelnemers dat zich heeft 
ingeschreven en in een later stadium over deelnemers die het aanbod geaccepteerd hebben. 

16. iChoosr heeft het recht om een selecte groep deelnemers te bellen die nog geen besluit 
hebben genomen gedurende de tweede helft van de acceptatieperiode na om eventuele 
vragen te beantwoorden c.q. onduidelijkheden weg te nemen. 

 
 
Artikel 3. Werkzaamheden van de gemeenten in de regio Noordoost Twente 
 

1. De gemeenten in de regio Noordoost Twente zijn de initiators (organisatoren) van GLA en 
CAS en maken zich als zodanig bekend. 

2. De gemeenten in de regio Noordoost Twente verbinden hun naam en logo aan de actie en 
zullen daarmee in persberichten en op websites worden getoond. 
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3. De gemeenten in de regio Noordoost Twente besteden op de gemeentelijke website aandacht 
aan CAS en verwijzen via een link direct door naar de website van GLA. 

4. De gemeenten in de regio Noordoost Twente identificeren de - nog niet gesaneerde - 
asbesthoudende daken (oppervlak, locatie, NAW, foto) en dragen ieder of gezamenlijk zorg 
voor een databestand op basis waarvan er gericht gecommuniceerd kan worden. 

5. De gemeenten in de regio Noordoost Twente informeren middels hun eigen of gezamenlijk 
briefpapier/ post eigenaren met asbesthoudende daken, 1 of meerdere malen conform een 
overeengekomen communicatieplanning over GLA en CAS.  

6. De gemeenten in de regio Noordoost Twente controleren op verzoek van deelnemers met 
twijfels door middel van een foto of een visuele inspectie ter plekke of het betreffende dak 
asbesthoudend is. 

7. De gemeenten in de regio Noordoost Twente instrueren eigen medewerkers of die van 
uitvoerende diensten en/of bedrijven (o.a. omgevingsdienst en recycleplein) over het beleid en 
zorgen ieder voor een eenduidige opvolging van dit beleid. 

8. De gemeenten in de regio Noordoost Twente voeren de hun in het gezamenlijke 
communicatieplan(ning) toebedeelde activiteiten uit en indien de actie hierom vraagt alle 
benodigde activiteiten om de bekendheid van CAS te vergroten.  

9. De gemeenten in de regio Noordoost Twente verzorgen de ruimten waar de 
informatiebijeenkomsten kunnen plaatsvinden en zorgt voor een afvaardiging.  

10. De gemeenten in de regio Noordoost Twente beantwoorden de vragen uit de media op basis 
van samen met iChoosr opgestelde antwoorden. 

11. De gemeenten in de regio Noordoost Twente monitoren het verloop van de actie en 
registreren asbestvrijverklaringen en sloopmeldingen. 

12. De gemeenten in de regio Noordoost Twente stellen iChoosr in de gelegenheid achteraf een 
onderzoek naar de beweegredenen van de niet-deelnemende dakeigenaren te doen, ten 
behoeve van het verbeteren van de benadering in een volgende actie met de gemeenten in 
de regio Noordoost Twente. 
 
 

Artikel 4. Kosten 
 

1. Partijen maken kosten in lijn met hun eigen doelstellingen. 
2. De kosten voor aanpassing van de websites van Partijen om de samenwerking mogelijk te 

maken, komen voor rekening van de Partij die de kosten maakt. 
3. De kosten voor ondersteuning van deelnemers die contact opnemen met de helpdesk komen 

voor rekening van iChoosr.  
4. De kosten voor uitvoering van het afgestemde communicatieplan komen voor rekening van de 

Partij die aan de activiteit is verbonden in het communicatieplan(-ning). 
5. De kosten voor asbestinventarisatie van objecten waarvan de gemeenten in de regio 

Noordoost Twente op basis van sloopmeldingen uit het verleden hadden kunnen weten dat zij 
asbestvrij zijn, of objecten die na advies en/of thuisbezoek als waarschijnlijk asbesthoudend 
gekwalificeerd zijn, komen voor rekening van de respectievelijke gemeenten in de regio 
Noordoost Twente; 

6. Alle overige kosten die worden gemaakt, zowel out-of-pocket kosten als kosten die worden 
gemaakt door inzet binnen de normale bedrijfsvoering, zijn voor rekening van de Partij die de 
kosten maakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

7. Voor GLA worden geen kosten in rekening gebracht gedurende de campagne 
(inschrijvingsperiode en acceptatieperiode) van CAS. Als de campagne voor CAS is afgelopen 
(einde acceptatieperiode) en de gemeenten in de regio Noordoost Twente wensen voor 
langere duur gebruik te blijven maken van de dienstverlening GLA, dan sluiten de gemeenten 
in de regio Noordoost Twente en iChoosr daarvoor een aparte overeenkomst. 

 
 
Artikel 5. Duur van de overeenkomst 
 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode tot aan 31-12-2024, ingaande datum 
van ondertekening en eindigt van rechtswege wanneer de werkzaamheden van deze - of een 
toekomstige CAS zijn afgerond. 

2. Na afloop van deze CAS zal de samenwerking door de gemeenten in de regio Noordoost 
Twente worden geëvalueerd. Als de gemeenten in de regio Noordoost Twente en iChoosr de 
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resultaten en ervaringen van CAS als positief en succesvol beschouwen, worden afspraken 
gemaakt over herhalingen hiervan in de toekomst. 

3. Wanneer CAS als positief en succesvol wordt beschouwd door iChoosr en de gemeenten in de 
regio Noordoost Twente, hebben Partijen de intentie op basis van deze overeenkomst elk 
kalenderjaar tot 2024 samen 1 CAS te organiseren. 

 
 
Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst 
 

1. Deze overeenkomst kan door ieder der Partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd 
indien: 

a) Eén der Partijen surséance van betaling aanvraagt; 
b) Eén der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt 

gesteld; 
c) In geval van een toerekenbare tekortkoming van één der Partijen van enige 

verplichting uit deze overeenkomst, welke verplichting door de desbetreffende partij 
niet is nagekomen binnen redelijke termijn na verzending van de andere partij van 
een schriftelijke mededeling waarin de tekortkoming wordt aangeduid en nakoming 
wordt verlangd. Voorwaarde hierbij is dat de tekortkoming zodanig ernstig is dat 
voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst niet in redelijkheid verlangd kan 
worden.  

2.  Deze overeenkomst kan door Partijen met onmiddellijke ingang en zonder schadeplichtigheid 
jegens de andere Partij(en) worden ontbonden indien door toedoen van de wederpartij dan wel 
een van de door haar bij de uitvoering van deze overeenkomst ingeschakelde derden de positie, 
reputatie, imago of de goede naam van Partij(en) zodanig in het geding komt of in diskrediet 
wordt gebracht, dat instandhouding van de overeenkomst niet langer in redelijkheid van haar 
gevergd kan worden. 

 
 
Artikel 7. Privacybescherming 
 

1. Partijen nemen bij het verwerken van persoonsgegevens de wettelijke eisen die daaraan 
gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- 
en regelgeving in acht. 

2. De concrete verwerkingen van gegevens in GLA en CAS zullen door Partijen indien 
noodzakelijk verder vastgelegd worden in een aanvullende regeling verwerkings-
verantwoordelijkheden persoonsgegevens. 
 
 

Artikel 8. Beeld- en auteursrechten 
 

1. Op het welkomstscherm van GLA zullen de namen en de logo’s van de gemeenten in de regio 
Noordoost Twente te zien zijn en een mededeling worden opgenomen als ‘powered by 
iChoosr’ of woorden van gelijke strekking. 

2. Het is Partijen niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming 
gebruik te maken van elkaars naam, woord- en/of beeldmerken. 

3. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom op alle 
programmatuur, procesmodellen en andere documenten welke zijn voorbereid, verwerkt en/of 
vervaardigd door iChoosr berusten uitsluitend bij iChoosr, haar toeleveranciers of haar 
licentiegevers. de gemeenten in de regio Noordoost Twente zijn niet bevoegd dit zonder 
schriftelijke toestemming van iChoosr zelf te gebruiken, te kopiëren of een en ander aan derden 
ter inzage of gebruik te geven. 
 
 

Artikel 9. Geheimhouding 
 

1. Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie (hierna ‘de Informatie’) die zij voorafgaand aan het 
sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst en gedurende de daaruit voortvloeiende 
samenwerking ontvangen, geheimhouden en vertrouwelijk behandelen, gelijkwaardig aan de 
wijze waarop de eigen vertrouwelijke informatie wordt behandeld. Tot de Informatie behoort in 
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ieder geval, maar het is niet beperkt tot, deze overeenkomst en informatie over de organisatie 
van GLA, CAS en de veiling die iChoosr daarvoor zal organiseren. 

2. Partijen zullen het verstrekken van de Informatie binnen hun organisatie beperken tot de 
medewerkers die deze informatie nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en 
zorgen dat medewerkers en vertegenwoordigers de Informatie met inachtneming van het 
gestelde in deze overeenkomst zullen behandelen. 

3. Partijen zijn niet bevoegd de Informatie zonder schriftelijk toestemming van de andere Partij 
aan derden ter beschikking te stellen noch hierover enigerlei inlichtingen te verschaffen. 

4. Partijen zullen de Informatie enkel (laten) gebruiken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren 
van een samenwerking voor CAS en niet zelf, noch door ondernemingen waarin zij (in)direct 
deelnemen dan wel anderszins verbonden zijn, noch door derden voor andere doeleinden 
(laten) gebruiken op welke wijze dan ook. 

5. iChoosr zal informatie over het aantal en de namen van deelnemende leveranciers in een veiling 
niet delen met de gemeenten in de regio Noordoost Twente, gezien deze informatie uiterst 
sensitief is voor de werking van het model. 

 
 
Artikel 10. Publiciteit 

 
1. Indien CAS als succesvol wordt beoordeeld, verklaren de gemeenten in de regio Noordoost 

Twente zich bereid als referent voor iChoosr te dienen. 
2. Partijen zullen elkaar terstond in kennis stellen van feiten en omstandigheden die aanleiding 

zijn of kunnen zijn tot zodanige negatieve publiciteit dat daardoor de positie, het imago of de 
goede naam van een van beide partijen in diskrediet kan worden gebracht.  

 
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen 
 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Indien het niet mogelijk is geschillen in der minne te regelen, worden deze aan de bevoegde  

Rechter van Rechtbank Gelderland voorgelegd. 
 
 
Aldus overeengekomen en in vijfvoud opgemaakt op  
 
 
 
Gemeente Dinkelland  Gemeente Oldenzaal iChoosr B.V. 
   

  Jacobus Bijlholt 
  Directeur 
   
Gemeente Losser  Gemeente Tubbergen  
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