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Hengelo, 19 juli 2013  
Betreft: vragen Asbestinventarisatie Welbions 
 
 
 
In de TCTubantia van 15 juli is gemeld dat de woningcorporatie Welbions na de bouwvakvakantie een 
begin gaat maken met een grootschalige inventarisatie van asbest in haar woningbestand. Het betreft 
woningen die gebouwd zijn vóór 1994, het jaar dat productie en verwerking van asbest in materialen 
in Nederland verboden werd. 
Allereerst is de de SP verheugd dat na diverse malen aandringen door haar fractie er eindelijk een 
serieuze poging tot algehele inventarisatie van deze kankerverwekkende materialen in huurwoningen 
gestart wordt. De aanleiding voor de herhaalde eisen hiertoe deed de fractie steeds na incidenten, 
waarbij bewoners of ingehuurde werknemers bij werkzaamheden in woningen van Welbions 
blootgesteld zijn geweest aan asbest. 
De SP stelde daarop meermalen voor een dergelijke grootschalige inventarisatie te starten, met als 
uitgangspunt, dat grotendeels ook al bekend moet zijn in bestekken en bouwtekeningen of er met 
asbesthoudend materiaal gewerkt is. Dat er daarnaast ook een fysieke, steekproefgewijze inventarisatie 
zou moeten plaatsvinden was voor de SP dan ook aanvullende noodzaak. Na aanvankelijke 
aarzelingen heeft ook de wethouder van volkshuisvesting hierop bij Welbions aangedrongen en zoals 
blijkt met positief resultaat. 
 
Naar aanleiding van het bericht in TcTubantia heeft de SP de volgende vragen: 
 

1. Is het college het met de SP eens dat de informatie die vrij komt over aanwezige 
asbestmaterialen in de woning ook aan de huurders bekend gemaakt moet worden. Dit, om te 
kunnen voorkomen dat bewoners eventueel in aanraking zouden kunnen komen met de 
vrijkomende asbestvezels, bij kleine werkzaamheden in de woning die zij mogelijk zelf 
verrichten (denk aan boren in wanden en plafonds); zo ja is het college van plan dit bij 
Welbions te bepleiten? 

2. Is het college op de hoogte van het asbestinventarisatieprogramma, en zo ja, kan ze ons 
informeren over wanneer de inventarisatie voltooid zal zijn? 

3. Is het college op de hoogte van wat er na de inventarisatie voor maatregelen worden gepland 
om ook daadwerkelijk het asbest uit het woningbestand van Welbions te verwijderen 
(sanering)? Zo ja, wat zijn die plannen en is er iets over fasering bekend? Zo nee, wat stelt het 
college zelf voor over algehele sanering van asbest uit huurwoningen en op welke termijn? Is 
het college bereid om met Welbions een saneringsplan uit te werken voor haar 
woningbestand? 

 
Tot Slot: 
4. Volgens het krantenbericht zijn de kosten van de inventarisatie van asbest voor Welbions drie 
ton. Draagt de overheid op een of andere manier bij in de kosten van de inventarisatie. Zo ja, voor 
welk bedrag? En zo nee, waarom niet. 
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