
Monitoring Asbestdaken
• Samenwerkingsverklaring Aanpak van asbestdaken:

• Activiteiten o.a. gericht op
• Bewustwording/communicatie 
• Koppelkansen
• Monitoring

• Monitoring activiteiten o.a.:
• Initiële gebiedsinventarisatie (nulmeting)
• Een Landelijke Asbestdakenkaart 

(www.asbestversnelling.nl )
• Monitoring van het totaal in Nederland 

Staat jouw gemeente nog niet op de kaart?
Graag even contact na de uitzending 
E: informatieteamasbestdaken@odru.nl



Waarom mutatiebeheer/ monitoring?
• Bewustwording/communicatie
• Actief benaderen doelgroep voor deelname aan initiatieven tot 

saneren
• Koppelkansen
• Beschikbaar stellen van de kaart aan veiligheidsregio (uitrukkende 

brandweer heeft indicatie van het dak)
• Effect in beeld brengen van stimuleringsbeleid
• Actueel beeld van de omvang van de problematiek en voortgang van 

de aanpak (sinds 2017-2018)



Voorbeelden gebruik asbestdakenkaart
• Gericht aanschrijven particulieren eigenaren (dak <35m2)voor 

informatieavond

• Gericht aanschrijven eigenaren grote asbestdaken in landelijk gebied 

• Kwantificatie lokale voortgang saneringen en actuele opgave als input voor 
stimuleringsaanpak (lokale) overheid.

• Kaart is beschikbaar in brandweervoertuigen

• Ken je andere voorbeelden?



Hoe kan je mutatiebeheer organiseren?
• Herhalen inventarisatie (nul-meting laten doen op basis van 

luchtfoto’s)

• Projectmatig kaart jaarlijks updaten met nieuwe gegevens 
(startmeldingen SZW)

• Mutatiebeheer integreren in reguliere VTH-werkzaamheden 
(sloopmeldingen en toezicht op asbestverwijdering)

• Belangrijk: gemeenten en Omgevingsdienst moeten samen afstemmen of 
en zo ja hoe dit te organiseren en te benutten

NK0



Dia 4

NK0 In deze sheet wordt de tekst wel heel erg klein. Ik zou in plaats van hele zinnen dan kiezen voor steekwoorden. Dan wordt de 
tekst als het goed is weer ietsje groter. Jij kunt dan je uitleg geven en de ontvanger kan het plaatsen. Je kunt er ook voor 
kiezen om dan deze versie na te sturen naar de deelnemers. 

Als de tekst te klein wordt, kunnen mensen het denk ik niet meer lezen op hun scherm. Zeker deze grootte niet. 

Hier en daar nog een spellingsfoutje :). Heb ze met geel gearceerd (gecorrigeerd), kon het met correcties niet voor je 
aanpassen. Dan zie jij niet wat ik heb gedaan. 
Nathalie Kwakman; 2022-06-12T15:00:50.080



Aan de slag met mutatiebeheer?
Is het bijhouden van de asbestdakenkaart nog niet georganiseerd 
voor jouw gemeente? 

Neem svp contact met ons op.

We delen graag de beschikbare ervaring en kennis.

Samen vinden we de beste methodiek voor jouw gemeente.



Vragen over monitoring asbestdaken?
Informatieteam asbestdaken
informatieteamasbestdaken@odru.nl

Pieter Out
coördinator Geluid, Lucht, Externe Veiligheid en Asbest
Omgevingsdienst regio Utrecht
Archimedeslaan 6 | 3584 BA Utrecht
Postbus 13101 | 3507 LC Utrecht
088 – 0225133 | p.out@odru.nl


