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Ook zonder asbestdakenverbod naar een Versnellingsaanpak ! 
 
Sinds 2016 werkt een breed samenwerkingsverband aan de 
Versnellingsaanpak voor de asbestdaken sanering. Het doel is te helpen 
zorgen dat Nederland asbestdakenvrij wordt, dit in het belang van de 
gezondheid voor de mensen en de kwaliteit van milieu en leefomgeving. 
 
De partijen in het samenwerkingsverband waren tot voor kort aan de slag 
met het perspectief op een asbestdakenverbod met ingang van 31 
december 2024. Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 
dat de grondslag moest bieden voor dit asbestdakenverbod echter 
verworpen. Tijdens het Algemeen Overleg Externe Veiligheid op 5 juni 
2019 in de Tweede Kamer, heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat, Stientje van Veldhoven, gezegd dat zij zich samen met 
betrokken stakeholders, zal beraden op een vervolgaanpak voor de resterende asbestdaken. 
 
Op 26 september 2019 heeft een kerngroep van de hieronder genoemde koplopers samen met de  
staatssecretaris een heldere uitspraak gedaan: “Ja, wij gaan door met de Versnellingsaanpak voor de 
asbestdaken sanering, ook zonder perspectief op een asbestdakenverbod.” 
 
In het geslaagde en inspirerende bestuurlijk overleg op 26 september 2019 zien we veel drive en 
betrokkenheid bij de staatssecretaris en haar Ministerie, om de maatschappelijke opgave van de 
asbestdaken sanering van ondersteuning en richting te voorzien. En we zien bij alle overige deelnemers 
een groot enthousiasme met veel energie, om in de samenwerking bij te dragen aan het stimuleren van de 
asbestdaken sanering. 
 
De deelnemers aan het overleg hebben op 26 september 2019 afgesproken, dat zij nog voor het eind van 
dit jaar een brede samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. De samenwerking is bedoeld om de 
versnelling van de aanpak van asbestdaken te continueren door de ontwikkeling en instandhouding van 
effectieve maatregelen, die gericht zijn op het veilig, verantwoord en versneld verwijderen van asbestdaken 
uit de leefomgeving. 
 
Kortom, er is breed gedeeld enthousiasme over de samenwerking en een sterke wens door te gaan met de 
versnellingsaanpak èn er is consensus over een in te richten samenwerkingsovereenkomst. Nu op 26 
september 2019 de inhoudelijke contouren zijn opgetekend, worden de besproken actiepunten zo snel 
mogelijk uitgewerkt. In een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer wordt dit binnenkort nader 
toegelicht. 
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De deelnemers aan het bestuurlijk overleg op 26 september 2019 zijn: 

• Staatssecretaris IenW, Stientje van Veldhoven; 
• Ministerie van IenW, DG Milieu en Internationaal Roald Laperre (voorzitter); 
• Ministerie van IenW, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s Judith Elsinghorst; 
• Provincie Overijssel, gedeputeerde Tijs de Bree; 
• Provincie Utrecht, gedeputeerde Rob van Muilekom; 
• Gemeente Bergeijk, wethouder Stef Luijten; 
• Gemeente Hof van Twente, wethouder Harry Scholten; 
• Gemeente Lelystad, wethouder John van den Heuvel; 
• Gemeente Overbetuwe, burgemeester Patricia Hoytink-Roubos; 
• Gemeente Rijssen-Holten, wethouder Jan Aanstoot; 
• Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen VVTB, voorzitter Coen 

Lagerwey; 
• Adviesbureau Jan Tempelman, directeur Jan Tempelman; 
• RPS Nederland, directeur Frank Vrolijks; 
• SGS Search, directeur Udo Waltman; 
• Programmabureau, Liesbeth Schipper en Jeroen Mooy. 

 
Ook andere partijen zijn van harte welkom aan te sluiten bij het samenwerkingsverband voor de 
Versnellingsaanpak en/of het ondertekenen van de eind dit jaar te verwachten 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
Zie voor nadere informatie www.asbestversnelling.nl of via het Programmabureau (zie bij “contact” op de 
homepage van de website). 
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