
 

Aan de gemeenteraad van Tubbergen

Zaaknummer
18926

Bijlagen
1

Onderwerp
Raadsbrief 2018 nr. 19

Verzenddatum
26 juli 2018

Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 24 juli 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:

Evaluatie gratis aanleveren asbest particulieren

Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:

In te stemmen met:

1. De evaluatie van het gratis wegbrengen asbest particulieren

2. Het gratis wegbrengen van asbest te verlengen tot 1 januari 2024 onder de reeds eerder vastgestelde 
voorwaarden c.q. gedragsregels

3. De jaarlijkse kosten, zijn de € 10.000,--, voor de periode 2019-2024, ten laste te brengen van de Reserve 
Egalisatiekosten vuilophaal- en verwerking

4. De raad informeren aan de hand van de bijgevoegde raadsbrief

Toelichting
De mogelijkheid voor het gratis wegbrengen van asbest naar het afvalbrengpunt is ingegaan op 1 september 
2017 en geldt voor een periode van 1 jaar tot 1 september 2018. Medio 2018 zou een evaluatie plaatsvinden 
over het gehele proces van aanlevering en de gehele afhandeling daarvan. De volgende punten worden 
hierbij betrokken:

-       Wordt het asbest conform de gedragsregels c.q.voorwaarden (zie bijlage) aangeboden;

-       De hoeveelheid aangeboden asbest;

-       Het aantal aanbiedingen (acceptatie sloopmeldingen)

-       Administratieve rompslomp Afvalbrengpunt Tubbergen

-       Totale kosten inname, afvoer en verwerking asbest



Op basis van de genoemde gedragsregels/voorwaarden is aan Renewi gevraagd hoe door de particulieren 
wordt omgegaan met het aanbieden van asbest. Hieruit blijkt dat de particulier de opgelegde voorwaarden 
goed naleeft en de acceptatie en facturatie van het geaccepteerde asbest in praktijk weinig extra werk 
oplevert.

Naast het gratis wegbrengen van asbest door particulieren bestond ook het risico dat bedrijven misbruik 
zouden maken van deze regeling. Navraag bij Renewi heeft uitgewezen dat dat niet het geval is.

Over de periode september 2017 tot en met mei 2018 is bij Afvalbrengpunt Tubbergen door 28 huishoudens 
8,29 ton asbest aangeleverd. De totale kosten over deze periode bedragen € 1.003,09 incl. BTW.

Vooraf waren de totale kosten begroot op € 20.000,-- per jaar. Deze kosten zouden ten laste gebracht 
worden van de Reserve Egalisatiekosten vuilophaal- en verwerking.

De kosten voor de huidige regeling vallen mee. Wij willen ons blijven inspannen om de komende jaren, 
samen met de provincie, om de daken vóór 2024 asbestvrij te krijgen. Deze regeling draagt daar aan bij.

Daarom hebben wij besloten om het gratis wegbrengen van asbest door particulieren tot 35 m² te verlengen 
tot 1 januari 2024. De jaarlijkse kosten, welke lager ingeschat worden op € 10.000,--, voor de periode 2019-
2024, ten laste te brengen van de Reserve Egalisatiekosten vuilophaal- en verwerking. Verantwoording vindt 
plaats via het Programmajournaal.

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom 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?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen dan 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

Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-WenkerDrs. Ing. G.B.J.Mensink





 

Zaaknummer 17.07100, documentnummer I17.031785 
 

Voorwaarden gratis brengen asbest bij het afvalbrengpunt aan de 
Galvanistraat in Tubbergen en Postel aan de Wiemselweg te Tilligte 
door inwoners gemeente Tubbergen en Dinkelland. 

Hoeveelheid en soort aan te bieden asbest 

Particuliere huishouden mogen eenmalig maximaal 35 m2 asbest (met een maximaal gewicht van 500 
kg) aanbieden bij afvalbrengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen en Postel aan de Wiemselweg in 
Tilligte. Het asbest mag alleen afkomstig zijn van een woning, een bijgebouw of het erf. 
Asbesthoudende materialen die u kunt aanbieden zijn: 

A. als het om asbest gaat dat verwijderd wordt van/uit een gebouw: 

 geschroefde (niet gespijkerde) asbesthoudende platen waarin de asbestvezels 
hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien; 

 asbesthoudende vloertegels; 

 niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking. 

B. als het om asbest gaat dat afkomstig is van een erf: 

 losse asbesthoudende platen of delen van asbesthoudende platen waarin de asbestvezels 
hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien. 

Asbest verwijderen vooraf melden 

 Als u asbest wilt verwijderen en naar het afvalbrengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen 
en Postel aan de Wiemselweg in Tilligte wilt afvoeren, moet u dat vooraf melden bij de 
gemeente met een sloopmelding. Ook als u het naar een andere erkende afvalverwerker wilt 
afvoeren, dient u dit te melden bij de gemeente. 

Sloopmelding 

Als het asbest vrij komt bij het (gedeeltelijk) slopen van een bouwwerk of bij het verwijderen uit een 
bouwwerk, moet u een sloopmelding via een digitaal formulier indienen. Een sloopmelding indienen 
kan via www.omgevingsloket.nl. Op het formulier vermeldt u wat u gaat slopen en u geeft aan om wat 
voor soort en hoeveel asbest het gaat. Beschikt u niet over internet, of heeft u vragen over het invullen 
op de website, neem dan contact op met het KlantContactCentrum van Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen.  

Termijn 

Een sloopmelding wordt ten minste vijf werkdagen voor de voorgenomen aanvang van de 
sloopwerkzaamheden digitaal ingediend bij het bevoegd gezag.  

Daarop is één uitzondering: als de totale hoeveelheid sloopafval (inclusief het asbest) meer dan 10 
m3 bedraagt, moet de melding minimaal vier weken voordat u begint met slopen/verwijderen bij de 
gemeente ontvangen zijn. 

Acceptatie sloopmelding met voorschriften  

Uw melding wordt gecontroleerd door de gemeente. Daarbij kan de gemeente contact met u opnemen 
of kan een gemeentelijke toezichthouder een controle uitvoeren. Als de melding akkoord is, stuurt de 
gemeente u een zogenaamde acceptatie sloopmelding met voorschriften. Zo’n acceptatie 
sloopmelding is kosteloos. In de acceptatie sloopmelding staat aan welke regels u moet voldoen bij 
het verwijderen van het asbest en hoe u het asbest kunt aanbieden bij afvalbrengpunt aan de 
Galvanistraat in Tubbergen en Postel aan de Wiemselweg in Tilligte.  

http://www.omgevingsloket.nl/


 

Zaaknummer 17.07100, documentnummer I17.031785 
 
 

Voor het afleveren van asbestafval gelden de normale brengregels. U kunt bij de afvalbrengpunten 
aan de Galvanistraat in Tubbergen en bij Postel aan de Wiemselweg in Tilligte terecht op werkdagen 
van 8.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 

U kunt asbestafval brengen, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

1. u bent in het bezit bent van een acceptatie sloopmelding met voorschriften van de gemeente 
en u heeft bij die acceptatie sloopmelding twee registratieformulieren ontvangen. Bij het 
aanbieden van asbest bij het afvalbrengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen en Postel aan 
de Wiemselweg in Tilligte neemt u de acceptatie sloopmelding met de registratieformulieren 
mee. Op beide registratieformulieren wordt door de medewerker van het afvalbrengpunt de 
aangeboden hoeveelheid asbest genoteerd. Eén registratieformulier komt in de administratie 
van de stortplaats; het andere formulier neemt u zelf weer mee. Biedt u asbest aan in 
verschillende partijen dan moet u uw eigen formulier bij iedere aflevering meenemen en wordt 
de aangeboden hoeveelheid telkens op beide formulieren aangetekend. Uw eigen 
registratieformulier is het bewijs dat u uw asbest op een legale manier heeft afgevoerd; 

2. u hebt het asbest ingepakt voordat u het vervoert. Het is niet toegestaan het asbest bij het 
afvalbrengpunt in te pakken. De verpakking moet voldoen aan de richtlijnen. Bij het 
afvalbrengpunt wordt beoordeeld of het aangeboden asbest voldoet aan de voorwaarden van 
de acceptatie sloopmelding. Kapotte verpakkingen worden geweigerd; 

3. u bent in staat om het asbestafval zelf in de container te deponeren. Medewerkers mogen u 
niet helpen. 

Hoe verpakt u het asbestafval? 

De verpakking van het asbestafval moet voldoen aan de volgende regels: 

1. het asbest is verpakt in dubbeldik, doorzichtig plastic van min. 0,2 mm dik; 
2. het asbest is luchtdicht verpakt; dit houdt in, dat alle naden zijn afgeplakt; 

Neem geen risico! 

Draag bij het verwijderen van asbest altijd een mondkap. Zorg dat het asbest niet breekt bij de 
verwijdering. Hebt u in of rondom uw woning asbesthoudend materiaal dat verweerd of beschadigd is, 
dan is het raadzaam om dit door een erkend bedrijf te laten verwijderen en afvoeren, ook al is de 
hoeveelheid minder dan 35 m2 (bij hoeveelheden groter dan 35 m2 is dat verplicht). Asbesthoudende 
platen verweren vooral in de open lucht. Bij het verwijderen van deze verweerde en/of kapotte platen 
is de kans groter dat er schadelijk asbest vrij komt.  

Meer informatie? 

Heeft u nog vragen over het aanbieden van asbestmateriaal bij het afvalbrengpunt aan de 
Galvanistraat in Tubbergen neem dan contact op met het KlantContactCentrum van Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen.   

 


