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Geachte heer, mevrouw, 
 
U stelt de komende tijd samen doelen op voor de komende kabinetsperiode. In dat verband brengen 
wij, ondergetekenden, graag de veilige leefomgeving in Nederland onder uw aandacht en daarbinnen 
specifiek de bedreiging die asbesthoudende materialen vormen voor deze veiligheid. 
 
Asbesthoudende daken en gevels bedreigen de gezondheid 
Een veilige leefomgeving is een eerste levensbehoefte. Daarom zijn we blij dat er al veel 
asbesthoudende toepassingen verboden zijn. Een laatste grote bron in de buitenlucht vormen de vele 
daken en gevels van bijvoorbeeld asbestcement leien en (golf)platen. Deze bevinden zich niet alleen 
op boerenerven en bedrijfslocaties, maar ook in woonwijken. De levensduur van dergelijke leien en 
(golf)platen is ongeveer 30-35 jaar. De meeste nog aanwezige asbestcement leien en (golf)platen zijn 
echter ouder dan 40 jaar. Doordat het cement verweert en verbrokkelt verspreiden de asbestvezels 
zich in de omgeving en kunnen worden ingeademd door bewoners en voorbijgangers, waaronder 
kinderen. Van asbest is bekend dat het kankerverwekkend is. Jaarlijks overlijden volgens het RIVM 
ca. 1200 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan asbest. Vandaar onze oproep om, samen met 
ons, ervoor te zorgen dat deze asbesthoudende materialen op korte termijn uit de leefomgeving 
verdwijnen. 
 
We werken landelijk samen 
Minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven (tegenwoordig staatssecretaris van IenW) heeft 
op 2 maart 2020 samen met provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, 
brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken 
ondertekend. Dit moment markeert de formalisering en de doorstart van 
het al langer bestaande samenwerkingsverband.  
Al sinds 2016 wordt succesvol gewerkt aan een versnellingsaanpak die 
eigenaren stimuleert, ontzorgt en helpt om hun asbestdak te verwijderen, 
met als resultaat dat tot 2019 veel asbestdaken zijn verwijderd. 
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De laatste tijd, sinds het vervallen van het potentiële asbestdakenverbod, zien we dat het 
urgentiebesef en daarmee de actiebereidheid bij eigenaren is afgenomen, waardoor, ondanks de 
inspanningen van de samenwerkingspartners, het saneringstempo terugloopt. Dit lijkt vooral het 
gevolg van onduidelijkheid. De afgelopen tijd is veel twijfel gecreëerd over de risico’s van 
asbesttoepassingen en de noodzaak van sanering. Daarnaast biedt de bestaande regelgeving door 
haar algemene formulering weinig concrete regels over het voorhanden mogen hebben van 
asbesttoepassingen die door verwering in slechte staat zijn. 
 
Overige asbesttoepassingen vormen ook een risico 
Ook binnen gebouwen van voor 1994 zijn vaak asbesthoudende materialen aanwezig. We merken dat 
veel gebruikers van gebouwen zich dat niet realiseren en zich niet bewust zijn van de risico’s van 
onzorgvuldige werkzaamheden aan dit materiaal. Bijvoorbeeld bij boren, schuren, ruw schoonmaken 
of ondeskundige verwijdering kunnen asbestvezels in de ruimte terechtkomen en lang rond blijven 
zweven. Daarnaast blijft asbest in de bodem nog veelvuldig als bron bestaan. 
 
Duidelijke regels nodig 
Om de risico’s van asbest in en aan gebouwen snel te verminderen is landelijk ingrijpen noodzakelijk.  
Dit is nodig om voor gemeenten eventuele handhaving op dit onderwerp te vereenvoudigen en te 
voorkomen en het biedt koppelkansen voor verduurzaming. Hierbij denken wij aan:  

- uitfaseren risicovolle asbesttoepassingen: duidelijkheid in regels en richtlijnen betreffende de 
toegelaten aanwezigheid van verweerde en (daardoor) niet-hechtgebonden asbesthoudende 
materialen. EU-regelgeving, REACH, biedt hiervoor mogelijk een aanknopingspunt: “Het 
gebruik van voorwerpen die de in lid 1 genoemde asbestvezels bevatten, die reeds 
geïnstalleerd en/of in bedrijf waren vóór 1 januari 2005 blijft toegelaten, totdat deze worden 
verwijderd of aan vervanging toe zijn.” 

- duidelijkheid over asbesthoudende toepassingen: asbestinventarisatie (in- en uitpandig) op 
natuurlijke momenten en voor bedrijfsmatige eigenaren binnen een vastgestelde termijn 

- risicobeheersing: bedrijfsmatige eigenaren en verhuurders van panden maken een 
risicobeheersplan aangaande alle asbesttoepassingen op basis van een asbestinventarisatie 
(in- en uitpandig), eventueel in combinatie met verduurzaming (zonnepanelen en isolatie) 

- risicobewustzijn: eigenaren informeren huurders, gebruikers en werknemers over aanwezige 
(risicovolle) asbesttoepassingen en markeren deze toepassingen in technische ruimten en 
arbeidssituaties  

In Vlaanderen is al regelgeving op dit terrein ingevoerd. 
 
Financiële tegemoetkoming van eigenaren is nodig 
Om dit haalbaar en acceptabel te maken roepen wij u op eigenaren financieel tegemoet te komen. 
Hierbij denken wij aan: 

- een subsidie bij vervanging van asbesthoudende materialen in combinatie met verduurzaming 
- de mogelijkheid btw op arbeid en materialen terug te vragen bij vervanging van 

asbesthoudende materialen, of het hanteren van een laag btw-tarief hiervoor. Een veilige, 
asbestvrije omgeving is immers een eerste levensbehoefte 

- goed bereikbare financieringsmogelijkheden voor zo veel mogelijk eigenaren 
 
Landelijke regie nodig 
Bovenal vragen wij u de regie te pakken op het thema asbest in de leefomgeving. Zonder een 
duidelijke, landelijke aanpak blijven onze burgers nog jaren blootgesteld aan asbest en zullen de 
aantallen sterfgevallen als gevolg van blootstelling aan asbest niet afnemen. 
 
Aanbod gesprek 
Wij gaan graag binnenkort met u en/of uw milieuwoordvoerders in gesprek over hoe wij dit onderwerp 
zien en wat gemeenten en provincies al doen om eigenaren te stimuleren en te faciliteren 
asbesttoepassingen in de buitenlucht te vervangen. Deze vervanging kent knelpunten, maar biedt ook 
(koppel)kansen. Tevens bespreken we graag hoe naar onze mening landelijke regelgeving en 
faciliteiten helpen om samen de steeds groter wordende gezondheidsrisico’s te voorkomen. 
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Mocht u naar aanleiding van deze oproep verder willen praten of meer informatie nodig hebben, 
neemt u dan gerust contact op via het secretariaat van David de Vreede, 
secretariaatdevreede@lelystad.nl, of via Ellen Rozema, bestuursadviseur asbestdaken, 
ej.rozema@lelystad.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
 
David de Vreede, 
Ambassadeur Versnellingsaanpak Asbestdaken, 
Wethouder Gemeente Lelystad 
 
 
Mede namens: 
 
Max de Haan,  
Wethouder Gemeente Achtkarspelen 
 
Jan Hoek,  
Ambassadeur Versnellingsaanpak Asbestdaken,  
Wethouder Gemeente Almere 
 
Karin Dekker,   
Ambassadeur Versnellingsaanpak Asbestdaken,  
Wethouder Gemeente Assen 
 
Aagje Zeeman,  
Ambassadeur Versnellingsaanpak Asbestdaken,  
Wethouder Gemeente Beemster 
 
Paul Heijmerinck, 
Wethouder Gemeente Bunnik 
 
Tjisse Stelpstra,  
Ambassadeur Versnellingsaanpak Asbestdaken,  
Gedeputeerde Provincie Drenthe  
 
Jan Pieter van der Schans, 
Wethouder Gemeente Ede 
 
Wilma de Boer - Leijsma,  
Ambassadeur Versnellingsaanpak Asbestdaken,  
Wethouder Gemeente Eemnes 
 
Jurgen van Houdt, 
Wethouder Gemeente Enschede 
 
Kees van Aert,  
Wethouder Gemeente Etten-Leur 
 
Margo Mulder, 
Burgemeester Gemeente Goes 
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Harry Scholten,  
Ambassadeur Versnellingsaanpak Asbestdaken,  
Wethouder Gemeente Hof van Twente 
 
Thijs Kuipers,  
Wethouder Gemeente Horst aan de Maas 
 
Anjo Simonse,  
Wethouder Gemeente Noordoostpolder 
 
Marcel Blind,  
Wethouder Gemeente Olst-Wijhe 
 
Paul van Meekeren,  
Ambassadeur Versnellingsaanpak Asbestdaken,  
Wethouder Gemeente Purmerend 
 
Jan Aanstoot,  
Wethouder Gemeente Rijssen-Holten 
 
Ankie Smit, 
Wethouder Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
Maria le Roy,  
Wethouder Gemeente Smallingerland 
 
Andries Bouwman, 
Wethouder Gemeente Tytsjerksteradiel 
 
Marco Verloop,  
Wethouder Gemeente Veenendaal 
 
Peter de Haan,  
Wethouder Gemeente Wageningen 
 
Wim van der Es,  
Wethouder Gemeente Zeewolde 
 
 
 
 
Gelijkluidende brieven zijn verzonden aan de voorzitters van de commissies IenW, SZW en BZK met 
het verzoek de brief te delen met de leden 
 
In afschrift verzonden aan 
- de staatssecretaris van I&W en haar ministerie  
- de minister van SZW en zijn ministerie  
- de minister van BZK en haar ministerie  
 
 
 
 


