Publieke raadpleging onder de inwoners van Peel en Maas
over asbest
17 juli 2019

1

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

2

Samenvatting

3

1. Resultaten

4

Asbest
2. Onderzoeksverantwoording

4
9

Methodiek

9

Leeswijzer

9

3. TipPeelenMaas

10

4. Toponderzoek

11

2

Samenvatting
Asbest
Op vraag "1 Heeft u een dak met asbest op uw huis, schuur of bedrijfsgebouw?" antwoordt 17% van
de respondenten: "Ja". 10% van de respondenten geeft aan het asbest verwijderd te hebben. 62%
van de respondenten geeft aan geen asbest op het, de schuur of bedrijfspand te hebben. 11% van de
respondenten geeft aan dat niet te weten of er asbest op het huis, de schuur of bedrijfsgebouw zit.
Op stelling "2 ‘Het is goed dat de gemeente Peel en Maas haar inwoners stimuleert om asbest te
saneren’" antwoordt in totaal 66% van de respondenten: "(zee) mee eens". In totaal 15% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee eens".
Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "3 Stel u bent lid van de gemeenteraad, zou u pleiten voor een subsidie of een lening?"
antwoordt 64% van de respondenten: "Ik zou pleiten voor een subsidie". 14% van de respondenten
zou pleiten voor een lening. 12% van de respondenten zou pleiten voor geen stimulering vanuit de
gemeente.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipPeelenMaas, waarbij 86 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Asbest
Onlangs stelde de tweede kamer het verbod op asbestdaken uit. Per 1 januari 2028 moet alle
asbest van de daken zijn verwijderd. Peel en Maas telt ruim een miljoen vierkante meter dak
met asbesthoudende golfplaten. Deze asbestdaken liggen op huizen, schuurtjes en
bedrijfsgebouwen.

1 Heeft u een dak met asbest op uw huis, schuur of
bedrijfsgebouw?
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Op vraag "1 Heeft u een dak met asbest op uw huis, schuur of bedrijfsgebouw?" antwoordt 17% van
de respondenten: "Ja". 10% van de respondenten geeft aan het asbest verwijderd te hebben. 62%
van de respondenten geeft aan geen asbest op het, de schuur of bedrijfspand te hebben. 11% van de
respondenten geeft aan dat niet te weten of er asbest op het huis, de schuur of bedrijfsgebouw zit.
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Het college van B&W kwam onlangs met een voorstel. In het voorstel staat dat de gemeente
in totaal ?500.000 beschikbaar stelt voor asbestsanering. Iedereen, zowel bedrijven als
particulieren, kan tot maximaal ?10.000 subsidie ontvangen om asbestdaken te saneren.

2 ‘Het is goed dat de gemeente Peel en Maas haar inwoners
stimuleert om asbest te saneren’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=86)

40%
34%

35%

32%

30%
25%
19%

20%
15%

11%

10%
4%

5%

0%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling "2 ‘Het is goed dat de gemeente Peel en Maas haar inwoners stimuleert om asbest te
saneren’" antwoordt in totaal 66% van de respondenten: "(zee) mee eens". In totaal 15% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee eens".
Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

Zeer mee eens dat de gemeente dat stimuleert. Echter de kosten zouden door de
eigenaren zelf moeten worden gedragen !!
Zonder stimulans is de kans klein dat mensen de asbest laten verwijderen.

Mee eens

•

Hoewel 1 asbestvezel al longkanker kan veroorzaken is asbest - met rust gelaten ongevaarlijk. Het bevorderen van het opruimen is goed en kan mijns inziens veel
gemakkelijker gerealiseerd worden dan nu door de “opruim-specialisten” die ook
nog eens de landelijke normen bepalen.

Neutraal

•

Wat is de inhoud van het stimuleren. Langs de zijlijn staan en “ hup, hup” roepen
of ook daadwerkelijk (financieel, materieel) ondersteunen.

Mee
oneens

•

Asbest is niet zo gevaarlijk als men erover doet. Asbest bestaat al eeuwen.

Zeer mee
oneens

•

Als de gemeente wil dat wij onze asbest daken verwijderen. Dan betaald de
gemeente het maar helemaal. Het verbod is overigens opgeheven dwz onze
daken blijven gewoon liggen
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•

Een ieder heeft hier zelf zijn verantwoording in,ikzelf denk als je het asbest gaat
verwijderen dat er dan pas gevaarlijke stoffen vrijkomen en wat doe je met die
mensen die ze al verwijderd hebben ook een vergoeding geven???
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Het voorstel van het college van B&W is naar de gemeenteraad gestuurd om te polsen of dit
voorstel voldoet aan de motie uit 2017 voor een asbestregeling. Zo is er momenteel nog te
veel onduidelijkheid of het beschikbare geld een subsidie moet worden of een lening.

3 Stel u bent lid van de gemeenteraad, zou u pleiten voor een
subsidie of een lening?
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Op vraag "3 Stel u bent lid van de gemeenteraad, zou u pleiten voor een subsidie of een lening?"
antwoordt 64% van de respondenten: "Ik zou pleiten voor een subsidie". 14% van de respondenten
zou pleiten voor een lening. 12% van de respondenten zou pleiten voor geen stimulering vanuit de
gemeente.

Toelichting
Ik zou pleiten
voor een
subsidie

•
•
•
•

Ik zou pleiten
voor een
lening

•
•

•

Als ik moest lenen van de gemeente deed ik niet aan sanering
Ik zou persoonlijk niet graag een lening aan gaan bij de gemeente om iets aan
mijn huis te laten aanpassen. Dan zou ik en goedkopere optie zoeken en het
goedkoopste is niets doen.
Niet terecht dat de eigenaar alle kosten moet betalen voor de sanering
Subsidie voor particulieren ,lening voor bedrijven
De inwoners van de gemeente mogen m.i. niet opdraaien voor de kosten !
Een lening maar kijken van geval tot geval. Waarom, het moet niet zo zijn dat
door lui achterover te gaan zitten je wordt geholpen terwijl anderen die
moeite en kosten wel hebben genomen. Daarnaast, let op: Als iemand een
onroerende zaak heeft aangekocht nadat bekend was dat asbest moet
worden verwijderd, dan is de prijs in het economische verkeer betaald
inclusief de "waardedaling" vanwege het nog te verwijderen asbest.
Eventueel een renteloze lening
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Ik zou pleiten
voor geen
stimulering
vanuit de
gemeente

•
•
•

Dit moet landelijk geregeld worden vanuit Den Haag.
Gemeente moet zich hier niet mee bezig houden.
Heb gespannen linten gezien op plekken waar asbest lag. Toch liet men
iemand door. Kijk dan had diegene dus asbest aan de autobanden. Het lint
had dus totaal geen nut. Afsluiten voor iedereen. Punt!

Weet niet

•

De mensen hebben hier geen geld voor
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipPeelenMaas
Asbest
14 juni 2019 tot 23 juni 2019
86
10,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
25 juni 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 10,5%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
10,5% afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een
representatief onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als indicatie.

Methodiek
o
o
o
o

Door onderzoeksbureau Toponderzoek zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 14 juni 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 19 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.

9

3. TipPeelenMaas
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Peel en Maas
vergroten. Via het panel TipPeelenMaas kunnen alle inwoners in de gemeente Peel en Maas hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Op www.tippeelenmaas.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipPeelenMaas is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipPeelenMaas maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Peel en Maas en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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