
Save the date!  
14 juni 2022  •  13.30 – 15.30 uur     

 

 

Bent u klaar voor de toekomst? 

Van een asbestdak naar een nieuw duurzaam dak 

 
Beste relatie, 

 

Verschillende overheden lieten vorig jaar en dit jaar duidelijk van zich horen: laat asbestdaken niet liggen én 

Rijksoverheid: pak meer regie!   

 

Het probleem ‘asbestdaken’ is nog lang niet opgelost. Tegelijkertijd vragen andere maatschappelijke 

problemen en vraagstukken ook de aandacht. Hoe vormt de sanering van asbestdaken een deel van de 

oplossing van deze maatschappelijke vraagstukken? Hoe activeren we eigenaren van kleine, middelgrote én 

grote (agrarische) asbestdaken om toch hun dak aan te pakken? Er zijn oplossingen én prima 

praktijkervaringen! Die willen we graag met u delen. 

 

Meld u nu aan voor onze online bijeenkomst. We nemen we u 

graag weer mee in de stand van zaken van de aanpak van 

asbestdaken. Ontwikkelingen en initiatieven staan namelijk 

niet stil. Dit beeld vullen we aan met een variatie aan 

oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan een bestaand 

óf nieuw plan van aanpak. We hebben inspirerende en 

succesvolle voorbeelden vanuit de praktijk. Ze maken het u én 

de aanpak niet alleen makkelijker, ze dragen ook bij aan het 

realiseren van andere maatschappelijke opgaven zoals 

bijvoorbeeld de energie- en landbouwtransitie.  

 

We gaan onder meer in op een aanpak voor vrijkomende agrarische bebouwing in combinatie met de sanering 

van asbestdaken voor een meer kwalitatieve ruimtelijke (leef)omgeving. Ook geven we inzicht in de opzet van 

een totaalproduct voor de vervanging van middelgrote asbestdaken, samengesteld door en met ondernemers 

en dakeigenaren, met een energiebesparend dak met zonnepanelen als één van de opties.  

 

Na deze bijeenkomst heeft u diverse tools in handen om te starten met een plan van aanpak voor zowel 

meerdere maatschappelijke opgaven als de sanering van asbestdaken. 

 

Voor in de agenda en aanmelden 

Noteer 14 juni 2022 van 13.30 – 15.30 uur alvast in de agenda. Via het aanmeldformulier op de website van 

het Programmabureau kunt u zich aanmelden (https://www.asbestversnelling.nl/home/aanmeldformulier/).  

 

Voor deze online bijeenkomst (MS Teams) zijn ambtelijke collega’s van gemeenten, provincies en 

omgevingsdiensten uitgenodigd. Zijn er collega’s met andere thema’s in hun portefeuille waarvan u denkt dat 

het nuttig is dat zij ook aansluiten óf wilt u een collega-gemeente of provincie attenderen op deze 

bijeenkomst? Deel dan vooral deze ‘save the date’. Ze zijn meer dan welkom.  

De officiële uitnodiging inclusief het programma volgt begin juni. 

 

Zijn er vragen, laat het ons weten via Jeroen Mooy (jeroen.mooy@syntraal.com) of Nathalie Kwakman 

(info@nkcommunicatie.nl). Tot 14 juni! 

 

Met een vriendelijke groet, 

Lex Stax, Hoofd Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdakensanering 

www.asbestversnelling.nl  
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