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Beantwoording vragen n.a.v. commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 1-6-2021

Geachte commissie- en raadsleden,
Bijgaand ontvangt u de beantwoording van de openstaande vragen in de commissievergadering SOB op 1 juni
jongstleden inzake het agendapunt: zienswijze ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020
Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas.
Vraag 1 Fractie AB, dhr. Weerts.
Is het mogelijk om kleine hoeveelheden asbest te blijven inzamelen op het milieupark in Valkenburg en inzicht
te krijgen in de daarbij horende kosten?
Antwoord op vraag 1.
Asbest is een gevaarlijke en risicovolle afvalstroom. Omwille van de veiligheid en gezondheid van zowel
bezoekers als medewerkers is besloten om asbest voortaan gecentraliseerd in te zamelen op milieupark de
Beatrixhaven. De veiligheid is beter gewaarborgd als dit geconcentreerd is op één plek. Op milieupark de
Beatrixhaven is genoeg ruimte om asbest op een risicomijdende manier te ontvangen, te beoordelen, te
inspecteren en op een veilige manier over te slaan in speciaal geprepareerde containers. Asbest wordt vanuit
deze speciaal geprepareerde containers rechtstreeks de grond in gestort. De aanlevering van asbest bij de
verwerker mag niet anders plaatsvinden dan via 10m3 afzetcontainers. Op milieupark Valkenberg is redelijkerwijs
niet voldoende ruimte om asbest op een veilige en risicomijdende manier te ontvangen, beoordelen en op te
slaan. Indien de raad wenst om asbest te blijven inzamelen in gemeente Valkenburg aan de Geul, zal er eerst
fysieke ruimte beschikbaar gesteld moeten worden. Het maakt hierbij geen verschil of het om kleine of grote
hoeveelheden asbest gaat, gezien de richtlijnen rondom het opslaan en afvoeren van asbest. Om inzicht te
krijgen in de kosten zal eerst bekeken moeten worden of de gemeentewerf van Valkenburg grond ter beschikking
kan en wil stellen en tegen welke kosten. Daarnaast krijgt gemeente Valkenburg aan de Geul te maken met extra
transportkosten, materieelkosten (speciaal geprepareerde containers) en personeelskosten. Zoals afgesproken, is
de vraag of het mogelijk blijft om kleine fracties asbest in te zamelen bij Milieupark de Valkenberg, voorgelegd
aan het bestuur van de GR Geul en Maas. Voor de kadernota ontvangt u hierover een terugkoppeling.
Vraag 2 Fractie PGP, mevr. Rasenberg:
Is het mogelijk om asbest aan huis in te zamelen voor mensen die zelf niet in staat zijn om asbest weg te
brengen?
Antwoord op vraag 2.
Dit is niet mogelijk. In Nederland wordt asbest niet ingezameld door publieke inzameldiensten. Asbest is geen
afvalstroom die zich plotseling voordoet, maar ontstaat vooral bij verbouwingen. Asbestinzameling aan huis
brengt aanmerkelijke risico’s met zich mee. Zowel qua veiligheid, gezondheid en financieel. De uitvoeringsdienst
is niet geëquipeerd om asbest aan huis in te zamelen (denk bijvoorbeeld aan onderrichte medewerkers,
procesvoering en de bijbehorende risico’s). Daarnaast kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan wanneer een
inwoner asbest ter inzameling aanbiedt, maar dit te vroeg, te laat of ondeugdelijk doet. Er zijn private bedrijven
die asbest verwijderen. Deze bedrijven zijn hiervoor gecertificeerd, gespecialiseerd en vakinhoudelijk
professioneel onderlegd en kunnen daarmee een oplossing zijn voor mensen die niet in staat zijn om asbest zelf
weg te brengen of te verwijderen.

