
Sanering
Middelgrote Asbestdaken



Programma
● Aanleiding
● Doel van het project
● Aanpak
● Behoefteonderzoek
● Participatie
● Resultaat



Aanleiding, doel en aanpak 

De sanering van asbestdaken schiet niet op

● Geen verplichtende wetgeving

● Asbestdaken zijn lastig verzekerbaar

● Geen afdoende subsidie

● Schaars aanbod uit de markt

● Gevolg: risico’s gezondheid, veiligheid en

financieel



Aanleiding, doel en aanpak 

Versnelling door samenwerking

● Initiatief van provincie Overijssel

● Proef in samenwerking met twee gemeenten: Deventer en Raalte

● Project ondersteuning door bureau Synnovem

● Betrekken: Dakeigeinaren werkgroep en (lokale!) bedrijven werkgroep



Aanleiding, doel en aanpak 

Samenwerking met alle betrokkenen uit de keten van asbestsanering 

1. Behoefteonderzoek 

2. Informatiebijeenkomsten 

3. Rondetafelgesprekken 

4. Versnellingsmarkt 

5. Evaluatie en opschaling

Nb. Beroepsonderwijs heeft niet meegedaan

Kennis

BedrijvenDakeigenaren

Overheden

Beroepsonderwijs



Behoefteonderzoek dakeigenaren

*Merendeel wil alleen saneren; keuzemogelijkheid belangrijk. 

● Beweegredenen : gezondheidsrisico + financieel risico + verduurzaming

● Gewenste aanbod : asbestdaksanering + nieuw dak + zonnepanelen



Participatie

Versnelling:

● Betrekken: Dakeigenaren, bedrijven en overheid

● 3 informatiebijeenkomsten, werkgroepen gevormd en 3 Rondetafelgesprekken

● Alle partijen dezelfde informatie delen (subsidies, prijzen, voorwaarden)

● Vormen van aanbod in samenwerking markt en consument



Twaalf bedrijven – een gezamenlijk aanbod                     

● (Totaal)oplossingen:
○ asbestdaksanering
○ nieuw dak (golfplaat en sandwichpanelen)
○ zonnepanelen
○ maatwerk mogelijk 
○ ontzorging: één aanspreekpunt www.Asbestcollectief.nl

● Wat levert het op?
○ Rol pakken in een nieuw model van brede samenwerking en taakverdeling
○ Dat model levert een drieslag: inkoopsamenwerking + aanbodsamenwerking + overheidssteun
○ De drieslag is een stimulans voor de lokale economie en werkgelegenheid



Resultaten asbestpilot middelgrote asbestdaken

23 adressen; 4.632 m2 asbest | 2.399 m2 
golfplaat | 1.815 sandwich | 439 zonnepanelen

24 adressen; 3.929 m2 asbest | 2.594 m2 
golfplaat | 1.657 sandwich | 628 zonnepanelen



Dank voor de inzet!



Ervaringen vanuit het asbestcollectief

www.asbestcollectief.nl

Ian Mensink



Bedankt voor uw aandacht!

Contact:

0519 228 158, karst@synnovem.nl
Jetty Looijenga, 06 22397501
asbestdaken@raalte.nl
www.raalte.nl/asbestdaken


