
 
 

 

UITNODIGING 

 
Bijeenkomst aanpak asbestdaken & SVn Maatwerklening asbestdaksanering 
9 november 2021 •  10.00 – 12.00 uur  •  online  
 
Het verwijderen van asbest uit onze leefomgeving is 
en blijft belangrijk voor ieders veiligheid en 
gezondheid. Want hoe ouder een asbestdak, hoe 
groter de kans dat asbestvezels vrijkomen in de lucht 
en uiteindelijk terechtkomen in onze longen, de 
bodem en ons grondwater. Speciaal voor gemeenten 
organiseert het Programmabureau samen met SVn 
een bijeenkomst. Sluit aan en leer meer over de 
aanpak van asbestdaken en wat de SVn 
Maatwerklening asbestdaksanering voor uw inwoners 
kan betekenen.  
 
Het gebruik van asbesthoudend materiaal werd 
verboden na 1993. De levensduur van asbestdaken is 
zo’n 30 jaar. Dat betekent dat bijna alle asbestdaken die levensduur al achter zich hebben gelaten. Ze 
verweren steeds verder en zijn toe aan vervanging. Deze situatie vraagt nu om actie. Alleen zo 
voorkomen we verdere risico’s op het gebied van gezondheid, veiligheid en op financieel vlak voor 
zowel dakeigenaren als gemeenten.  
 
Risico’s & kansen 
Wat zijn nu concreet de risico’s van asbestdaken op dit moment: 

• Asbestvezels zijn gevaarlijk voor de gezondheid van bewoners, omwonenden én de 
leefomgeving. 

• Een asbestdak vormt een risico voor de veiligheid, denk daarbij aan brand en (storm)schade. 

• Asbestdaken zijn soms lastig verzekerbaar! Dat is een potentieel financieel risico voor elke 
gemeente.  
 

Naast de risico’s kent de aanpak van asbestdaken ook zeker kansen: 

• Een dak zonder asbest is gezonder en veiliger voor iedereen! 

• De sanering van asbestdaken leent zich goed voor een koppeling met verduurzaming en 
energiebesparing (RES). 

• Combineer de sanering van asbestdaken met ruimtelijke ontwikkelingen (sloop) of andere 
(land)bouw gerelateerde opgaven. 

• Nu investeren in de aanpak van asbestdaken zorgt op termijn voor minder noodzakelijke 
handhaving(skosten). 

 
Programma bijeenkomst  
Tijdens deze bijeenkomst neemt het landelijk Programmabureau Versnellingsaanpak 
asbestdakensanering u mee in de aanpak van asbestdaken op landelijk niveau. Wat doen  

https://www.asbestversnelling.nl/home/aanmeldformulier/


 
 
 
we voor en met gemeenten en wat zijn voor u als gemeente de mogelijkheden? We kijken naar 
verschillende doelgroepen met asbestdaken, kansen om deze aanpak te vervlechten met andere 
opgaven in uw gemeenten en de communicatie rondom dit thema (regels, kosten en risico’s). 
Uiteraard kijken we ook naar succesvolle initiatieven. De financiële kant voor de dakeigenaar wordt 
belicht met onder meer de SVn Maatwerklening asbestdaksanering als oplossing.  
 
Kortom, deze bijeenkomst biedt u perspectief en concrete handvaten voor een plan van aanpak om 
asbest als het eens zo aantrekkelijke en oersterke (bouw)materiaal te verwijderen van de daken 
binnen uw gemeente.  
 
We nodigen u als gemeente van harte uit om deel te nemen aan deze online (MS Teams) 
bijeenkomst op dinsdag 9 november van 10.00 – 12.00 uur. U kunt zich aanmelden via het 
aanmeldformulier op de website van het Programmabureau 
(https://www.asbestversnelling.nl/home/aanmeldformulier/).  
Zijn er vragen, laat het ons weten via Jeroen Mooy (jeroen.mooy@syntraal.com).  
 
Namens het Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdakensanering en SVn heten wij u alvast 
van harte welkom. 
 
Lex Stax, hoofd Programmabureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landelijke samenwerking voor een asbestdakenvrij Nederland 
De landelijke versnellingsaanpak van asbestdaken gaat uit van meerdere thema’s en activiteiten die 

afzonderlijk of in combinatie zijn gericht op een asbestdakenvrij Nederland. Om dat doel te 

bereiken werken op dit moment ruim 35 overheden en marktpartijen samen. Op de website 

www.asbestversnelling.nl wordt de samenwerking toegelicht en zijn de thema’s en activiteiten 

terug te vinden in de Samenwerkingsverklaring.  

 

Doelen van de versnellingsaanpak asbestdaken: 

• Bewustwording asbestdakeigenaren – een dak zonder asbest is het best 

• Stimuleren van asbestdakeigenaren – ga aan de slag en verwijder het asbestdak 

• Gezamenlijke aanpak en activiteiten – overheden en vertegenwoordigers ontzorgen en 

ondersteunen asbestdakeigenaren 

 

De volgende gemeenten maken op dit moment deel uit van het samenwerkingsverband van 
ambassadeurs en werken samen aan deze versnellingsaanpak: 

• Gemeente Almere     •    Gemeente Nieuwegein 

• Gemeente Assen     •    Gemeente Purmerend 

• Gemeente Beemster      •    Gemeente Raalte 

• Gemeente Berkelland     •    Gemeente Rijssen-Holten 

• Gemeente Borger-Odoorn    •    Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

• Gemeente Eemnes 

• Gemeente Hof van Twente 

• Gemeente Lelystad 

• Gemeente Meppel (vertegenwoordigd via de provincie Drenthe in de werkgroep Drenthe) 
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