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Bent u klaar voor de toekomst? 
Van een asbestdak naar een nieuw duurzaam dak

De Asbesttrein als aanjager van de VAB-
trein



Even voorstellen 

• Anton Legeland & Ambassadeur namens Ruimtevitaal-regisseurs

1984 - 2011
• Docent Veehouderij en Economie
• Agr. bedrijfskundig adviseur GIBO / Flynth 
• ROM-adviseur bij BOMAP/Farmconsult = afd. bij ForFarmers

2011 – heden 
• LNAGRO

• 2013 Stichting Asbesttrein

• 2021 Stichting Ruimtevitaal- Regisseurs 
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LNAGRO

Stichting Asbesttrein  Project ‘de Asbesttrein’

Stichting Ruimtevitaal- Regisseurs  Project WATEA
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• Asbestdakenproblematiek 
• Energietransitie
• Ruimtelijke ontwikkelingen op het 

erf
• Project plattelandscoaches Utrecht 

Altijd in het 
buitengebied bij boer en 
niet-boer op het erf en 
aan tafel!



Tipje van de sluier VAB-trein 

• De VAB-trein is ontwikkeld in samenwerking met Provincie Utrecht
• Idee VAB-trein komt voort uit kennis/ervaring vanuit project “de ASBESTTREIN”
• Asbesttrein als Best Practice aangemerkt 
• In samenwerking met 7 Achterhoekse gemeenten, Regio Achterhoek en 

Provincie Gelderland
• Inclusief pilots zijn totaal 30 Asbesttreinen uitgevoerd (2016-2021)
• 950 keukentafelgesprekken met ‘asbest’ als ingang van gesprek, maar……..
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Opvallend
• 15% v.d. adressen buitengebied = actief agrarisch ondernemer!

• 85 % v.d. adressen is gestopte agr.ondernemer + particulier !
• Hier ligt meer dan 50% van m2 asbestdaken  (40 miljoen m2 in Nederland)
• Deels (nog) Agrarische bestemming en deels Woonbestemming 
• Veel vrijgekomen agrarische bebouwing
• Groep met een heel andere portemonnee, wel 21% BTW en geen fiscale 

aftrekposten

• Kom je aan tafel voor asbestdak dan gaat het ook al gauw over ruimtelijke 
ontwikkeling , energie en PV

• Kom je aan tafel voor energie/pv, dan gaat het ook al gauw over asbestdaken en 
mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen

• Kom je aan tafel over ruimtelijke ontwikkelingen op het erf, dan gaat het ook al 
gauw over asbest, energie en PV 
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Opvallend en veelal onlosmakelijk
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Asbest Energie/PV
Ruimtelijke
mogelijkheden

Herbestemmen
Andere functies
Rood voor Rood
Slopen
Bouwkavel 



Opvallend – onlosmakelijk – integraal 
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Asbest Energie/PV
Ruimtelijke
mogelijkheden

Herbestemmen
Andere functies
Rood voor Rood
Slopen
Bouwkavel 



Score ABT
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Informatiebijeenkomst 100 %                           adressen 

Keukentafelgesprekken 70 % 70

Asbestinventarisatierapporten 70 % 50

Besluit tot direct saneren 50 % 25

Binnen 2 jaar later saneren 50 % + 12

= “BEWEGING creëren in het buitengebied “
………en dus niet alleen op het gebied van asbestdaken!



Succesfactoren ABT
• Vertrouwen bij de erfeigenaren
• Onafhankelijk adviseur aan tafel die zicht kan geven op het proces, kosten en 

baten, zijpad kan bewandelen naar energie/RO
• Laagdrempelig in de kosten voor erfeigenaar; gratis informatieavond +  

keukentafelgesprek
• Ontzorgen van de erfeigenaar in vervolgtraject en daarin samenwerken met 

betrouwbare- en transparante partijen in de markt
• Goede samenwerking met gemeenten en Regio Achterhoek die faciliteren en 

zelf óók ontzorgd worden
• Op juiste momenten beslishandvaten bieden aan erfeigenaren (go/no go)
• Proces dus in stappen opbouwen met onderweg mogelijkheden om “uit te 

kunnen stappen” 
• Aangekondigd asbestdakverbod 2024
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Het project Asbesttrein 2.0 is 
weliswaar afgerond, maar……
Asbesttrein 2.2 kunnen we zo  
met “gekoppelde” wagons op de 
gemeentelijke rails zetten! 



VAB-trein vertrekt van het station
“Ruimtelijke Mogelijkheden”

• VAB- beleid van de gemeente is uitgangspunt
• Veel gemeenten hebben “fris” VAB-beleid of ontwikkelen nog VAB-

beleid met veelal een RVR-component
• Veel vragen, onduidelijkheden en onzekerheden bij erfeigenaren
• Zorgt voor veel vragen bij afdeling RO gemeente = veel druk 
• Veelal individuele principeverzoeken gevolgd door vele individuele 

bestemmingsplanprocedures
• Langdurige en kostbare trajecten voor zowel erfeigenaar als gemeente
• Uitvoering voor erfeigenaar vaak ook lastig en kostbaar
• Koppelkansen / clustering worden niet benut
• Versnippering van nieuwe woningen in het buitengebied
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Ontzorgen “aan de voor- en achterkant”
• Behoefte aan ontzorging bij zowel erfeigenaar als gemeente 

• Aan de keukentafel een duidelijk beeld kunnen geven aan erfeigenaar 
betreffende kansen, onmogelijkheden, kosten, baten, looptijd ed. 
binnen de kaders van VAB-beleid van betreffende gemeente

• Door onafhankelijk VAB-deskundige aan de keukentafel die zijpad naar 
asbestproblematiek en energie/PV ook weet te bewandelen. 

 Eigenaar heeft beeld en kan beslissing over vervolgstap nemen
 Veel vragen voor de gemeente aan de voorkant afgevangen. 
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Ontzorgen “aan de voor- en achterkant”

• Door dit te doen binnen een bepaald gebied voor meerdere 
erfeigenaren komen er kansen voor clustering van bijvoorbeeld 
principeverzoeken, bestemmingsplanprocedures, diverse onderzoeken,  
schuiven van sloopm2 en later ook in de uitvoering van sanering, sloop , 
aanschaf zonnepanelen etc.

• Meer kansen voor clustering en optimalisering van de plekken- en 
soorten nieuwe woningen en innovatieve woonconcepten in betreffend 
gebied. Als gemeente meer ruimte om hier in mee te denken / sturen

 Potentie van die gezamenlijke erven in beeld brengen = PUZZEL
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Ontzorgen “aan de voor- en achterkant”

• “meerijden” in de VAB-trein zal zich positief vertalen in de te maken 
kosten voor de erfeigenaren + ontzorgd worden, maar ook in 
tijdsbesparing binnen de gemeente 

• En …….bij de uitvoering is er ook veelal sprake van het verwijderen van 
asbestdaken……..

15



Welke trein zet je in?
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2 soorten VAB: 
1: Vrijgekomen Agrarische Bebouwing = er al 
2: Vrijkomende Agrarische Bebouwing : komt eraan

Goed kijken naar doelgroepen loont eveneens

Maak slim VAB-beleid dat
voor beweging gaat zorgen!



Wij denken (mee) in kansen en oplossingen
en zorgen voor béwéging in het buitengebied!
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