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Landbouwbijlage

Metaalbedrijf Weggemans in de strijd tegen asbest

’Tholen telt wel 250 loodsen
en huizen met asbestdaken’
Boerenschuren, loodsen, fabrieksgebouwen, zelfs huizen. Nederland ligt nog vol asbest. Naar schatting
zo’n 130 miljoen vierkante meter. Voor Tholen zijn geen aantallen bekend. Jeffry Stoutjesdijk van metaalbewerkingsbedrijf Weggemans uit Sint-Maartensdijk is bezig met het in kaart brengen van alle asbesthoudende gebouwen op het eiland. Want als het asbestverbod van oud-staatssecretaris Joop Atsma
groen licht krijgt, ziet hij kansen voor het leveren en monteren van dakpanelen.
In de plannen van Atsma staat, dat Nederland
in 2024 asbest vrij moet zijn. Die regel gaat
zowel voor particulieren als ondernemers gelden. Een akkoord is er nog niet. Toch verwacht
Stoutjesdijk niet dat goedkeuring door de
Eerste Kamer nog lang op zich laat wachten.
Ondernemers kunnen voor het verwijderen
van een asbesthoudend dak gebruik maken
van de zogeheten milieu investeringsaftrek
regeling. Dat betekent dat het saneren fiscaal
aftrekbaar is. Oftewel, ondernemers kunnen

de kosten van het verwijderen opgeven bij
de belastingdienst. En dat levert op termijn
financieel voordeel op. Voor particulieren is er
vooralsnog niet zo’n regeling. Wel kunnen zij
gebruikmaken van de zes procent btw-regeling die momenteel van kracht is in de bouw.
Over de arbeidsuren betalen particulieren
geen 21 maar zes procent belasting.
Jeffry Stoutjesdijk, bedrijfsleider bij metaalbewerkingsbedrijf Weggemans aan de Sportlaan
in Sint-Maartensdijk (producent van metalen

Als de Eerste Kamer de plannen van oud-staatssecretaris Joop Atsma goedkeurt moeten in 2024 alle daken met asbestplaten zijn verdwenen. Jeffry
Stoutjesdijk van metaalbewerkingbedrijf Weggemans raadt aan om meteen
na te denken over zonnepanelen.
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dakplaten), is bezig met het inventariseren
van het aantal asbesthoudende gebouwen
op Tholen. Tot nu toe heeft hij alleen de westkant van het eiland in kaart gebracht. De teller staat op 110 adressen. Stoutjesdijk schat
het totaal aantal op minstens 250 loodsen,
schuurtjes en huizen met asbestdaken. ,,Het
eiland ligt vol, zeker in het gebied tussen SintAnnaland en Stavenisse zie je nog veel asbest
op oude schuren.”

Gezondheid
Maar waarom moet het asbest nu ineens
verdwijnen? ,,Dat heeft te maken met de levensduur en de verhoogde risicofactor in het
geval van calamiteiten”, legt Stoutjesdijk uit.
,,De laatste asbestplaten zijn in 1993 gelegd.
Precies twintig jaar geleden. Gemiddeld gaat
een asbestplaat twintig tot dertig jaar mee.
Daarna valt het materiaal langzaam uiteen.
Dat is met het blote oog niet zichtbaar. Gaat
het om een asbest dak, dan dwarrelen er constant minuscule deeltjes naar beneden. En
die vormen op termijn een gevaar voor de
gezondheid.” Een ander risico is brand. ,,Als
asbest door brand in de lucht komt, ontstaat
er een asbestwolk. De gevolgen daarvan zijn
enorm. Voor de volksgezondheid, maar ook
de financiële schade.” Als het schadebedrag
boven de 1,25 miljoen euro uitkomt, bestaat
het risico dat de polis van de verzekering niet
voldoende dekkend is. ,,Dergelijke situaties
moet je als ondernemer voorkomen.”
Stoutjesdijk raadt aan om niet lang te wachten met het verwijderen van asbest. Hoe eerder, hoe beter. ,,Wij bieden de klant een totaal

Werkvoorbereider André van den Hoek is bij Weggemans de man die over het vervangen van asbestdaken gaat.
pakket”, zegt hij. ,,Een gerenommeerd bedrijf
gespecialiseerd in asbest verwijderen, voert
het saneren in opdracht uit. Vervolgens plaatsen wij de nieuw dakbedekking op de schuur,
loods of woning.” Prijzen voor het saneren van
een asbest dak variëren per vierkante meter.
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de
afmeting van het dak en of er wel of geen isolatie aanwezig is, verklaart Stoutjesdijk. Is het
asbest verwijderd, dan rijst de vraag: wat moet
er voor in de plaats komen? Bij Weggemans
hebben klanten de keuze uit grofweg twee
opties: geïsoleerde of niet-geïsoleerde platen.
Op esthetisch vlak kunnen klanten kiezen uit
traditionele golfplaten, trapeziumplaten of
dakpanpanelen. ,,Een kwestie van smaak en
prijs”, aldus Stoutjesdijk. De niet geïsoleerde
dakplaten produceert Weggemans zelf.
Als klanten kiezen voor een nieuw dak, wijst
Stoutjesdijk altijd op de mogelijkheid voor

het monteren van zonnepanelen. ,,Dat is investeren in de toekomst”, zegt hij. ,,Bovendien
is het laten leggen van collectoren voor ondernemers extra lucratief vanwege de energie
investeringsaftrek.” Winstgevende bedrijven
kunnen voordelig investeren in energiezuinige technieken. Aan de kosten die ze daarvoor
maken, betaalt de belastingdienst gedeeltelijk mee. Ondernemers kunnen de kosten uitsmeren over een tijdsbestek van negen jaar.
Nog een reden om niet lang te wachten met
een nieuw dak is het beperkt aantal bevoegde
bedrijven in Nederland. ,,De capaciteit van de
asbestverwijderaars is momenteel niet toereikend om in 2024 Nederland asbest vrij te hebben. Gaan we op deze voet door, dan spreken
we eerder over 2044.”Stoutjesdijk verwacht
dat de schaarste de prijzen voor asbestsanering flink doen stijgen. Ook waarschuwt hij
voor cowboypraktijken. Bedrijven die tegen

maaibord 15 voet breed en tevens een opraappickup.
We zijn u graag van dienst

Loonbedrijf VoF J.J. de Wilde

ZLTO-voorzitter Hans Huijbers kreeg spreekwoordelijk stront
over zich heen tijdens de jaarvergadering van ZLTO Tholen
in Meulvliet. Mestdistributeur Joop van Leijsen uit Poortvliet
beticht Huijbers van onvoldoende inzet in Brussel voor het
bijstellen van de gebruiksnorm van fosfaat, de stof in mest.
Die grens ligt, afhankelijk van de fosfaattoestand van het
perceel, tussen de 55 en 85 kilogram per hectare.
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Service 24/24
Service op locatie
Uitgebreide kennis
Jarenlange ervaring
Weeg en spanningsadvies
Advies op maat
Aircoservice (ook op locatie)
Uitlijnen (Trekker en of dumper)
Ruim assortiment, grote voorraad
Gebruikte en of nieuwe
banden/wielen (www.bandenbeurs.nl)
• Wiel- / bandenlift
• Drukwisselsysteem
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Lobby

Zierikzee
Zierikzee, Vissersdijk 46
Tel. 0111-417040

St. Maartensdijk
St. Maartensdijk, Nijverheidsweg 8
Tel. 0166-664198

Kastelein
Sommelsdijk, G. Walschapstraat 18
Tel. 0187-483954

WWW.RINUSROON.NL

• Onderhoud +
APK
• Schade +
herstel
• Verkoop nieuw
en gebruikt
Ampèrestraat 1
4691 RE Tholen
Tel. 0166 - 60 30 79

nitraatconcentraties in het oppervlaktewater. Om die reden stelt de Nederlandse
overheid de fosfaatgrenzen voortdurend
naar beneden bij om aan de Europese
richtlijnen te voldoen. Huijbers wil terug naar een systeem waarbij boeren
naar behoefte mest kunnen toedienen.
Het zogenaamde MINAS-systeem (mineraalaangiftesysteem). De ZLTO voert
een ’keiharde lobby’ in Brussel om een
dergelijk systeem terug in te voeren. Van
Leijsen heeft er weinig vertrouwen in. Hij
kreeg bijval van akkerbouwer Johan van
der Wel uit Tholen. ,,Hoe kunnen we nu
zelf reguleren als de overheid ons constant dwars zit.” Volgens Huijbers moet
de oplossing komen vanuit de boeren.
Want daar zit de kennis. Het resulteerde
in een welles-nietes-spelletje tussen de
twee heren, waarbij ze elkaar niet lieten
uitspreken.

Te koop:

EN AUTOSCHADE

Banden - Mobiele Service - Uitlijnen - Balanceren
Technische adviezen - Wielen - Drukwisselsysteem

Van Leysen wil die grens op Tholen omhoog hebben. Volgens Huijbers is dat
niet mogelijk aangezien het om een landelijk vastgestelde norm gaat. Met dat
antwoord nam Van Leijsen geen genoegen. ,,Moeten we hier met zijn allen voor
bloeden, dat kan toch niet waar zijn”, zei
hij aan het begin van zijn betoog. ,,Voeg
Zeeland bij Frankrijk, daar kan het wel.
Dan is het probleem opgelost.” De ZLTOvoorzitter vindt dat de Poortvlietse mestdistributeur vooral voor eigen parochie
spreekt. ,,Van Leijsen is gebaat bij zoveel
mogelijk afzet van mest, dat begrijp ik
wel, dat is zijn handel.”

Het naar boven bijstellen van de nitraatrichtlijnen heeft verstrekkende gevolgen
voor zowel de bodemgesteldheid als de

MOBIELE SERVICE OP LOCATIE

DE LANDBOUW SPECIALIST

Jaarlijks sterven honderden mensen aan de
gevolgen van asbestkanker. Volgens recent
onderzoek gaat het tot 2028 om 13.000 mensen. De piek, ongeveer 500 doden per jaar,
wordt verwacht in 2017. Longkanker is de
meest voorkomende vorm, maar ook buikvlieskanker komt voor. In het verleden waren
de gezondheidsrisico’s van asbest amper bekend. Daarom is pas in 1993 overgegaan op
een algeheel verbod van asbest in de bouw.
www.weggemans.info telefoon 664105. (Advertentie I.M.)

Welles-nietes over
fosfaatnorm in mest

Maak gebruik van onze moderne combine. Geschikt voor alle percelen groot en klein.
Dus voor granen, graszaden, bloemzaden, grof of fijn kunt u terecht bij Jaap de Wilde.
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Asbest

Van Leijsen wil hogere gebruiksnorm

(eiland Tholen en omstreken)

IN HET KORT;

lage prijzen en zonder de benodigde kennis
en middelen asbest verwijderen. ,,Wij werken
alleen met gecertificeerde asbestverwijderaars. Het gaat immers wel om de volksgezondheid.”

vander

Ellemeet

Hogeweg 4
4323 TC Ellemeet
T 0111 671735
F 0111 671897
info@vdslikke.nl

Slikke rentmeesters
Hoornaar
Dirk IV plein 10
4223 NJ Hoornaar
T 0111 671735
F 0183 588557
info@vdslikke.nl

www.vdslikke.nl

Sint Maartensdijk, Oudelandsedijk ong.
04.13.68 ha landbouwgrond

Sint Maartensdijk, Eerste Dijk / Zoetemelkseweg
04.34.10 ha weiland

Scherpenisse, Platteweg 15
‘t Jagershuis op 02.22.46 ha

Oud-Vossemeer, Hikseweg 7

Hoeve “Onverwacht” op 01.02.00 ha, evt met 04.13.10 extra

Wij zijn u graag van dienst op het gebied van:
taxaties  planologisch advies  beheer
 grond- en pachtzaken  onteigeningen  kavelruil
 aan- en verkoop  planschade  productierechten
 nieuwe economische dragers  gewassenschade


Dinteloord, Zuidzeedijk 5
Hoeve “Broedershof” op 02.46.05 ha

Brochure aanvragen? www.vdslikke.nl

