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Activiteitenlijst thema Koppelkansen  

Samenwerkingsverklaring Aanpak van asbestdaken 
(uit Samenwerkingsverklaring, versiedatum 27 februari 2020) 

 

 

Voor de energietransitie: 

 

Activiteit Trekker/betrokkenen 

4.1 

Samenwerkingsverband van marktpartijen en 

overheden initiëren dat zich inspant voor maximale 

benutting van vervangen asbestdaken, of 

vrijgekomen erf na sloop, voor het opwekken van 

zonne-energie. Deze partijen zetten zich in voor het 

wegnemen van drempels om gecombineerde 

projecten te realiseren en zetten zich in voor 

stimulering van marktpartijen om hiervoor ontzorgend 

aanbod te ontwikkelen. 

Provincie Overijssel1  

Beoogde partijen zijn o.a. provincies, 

Hieropgewekt, Netbeheerder(s), verzekeraars, 

Essent, O-gen, Techniek NL 

 

Bijdragen van: 

Provincie Gelderland 

Provincie Noord-Holland 

Provincie Utrecht 

Gemeente Nieuwegein 

Gemeente Hof van Twente 

 

4.2 

Kennis over de combinatiemogelijkheden ontsluiten 

en actief bij potentiële aanbieders (marktpartijen en 

energiecoöperaties) en dakeigenaren brengen. 

Samenwerkingspartijen asbest >zon 

Beoogde deelnemers: Programmabureau, 

Ministerie van EZK, Verbond van Verzekeraars, 

NVM/VBO en NP RES 

 

Bijdragen van: 

Provincie Utrecht 

 

4.3 

Aanjagen van overheden om initiatiefnemers te 

stimuleren met professionele ondersteuning, kleine 

subsidies en/of projectfinanciering. 

Samenwerkingspartijen asbest >zon 

 

Bijdragen van: 

Provincie Utrecht 

Gemeente Hof van Twente 

 

 

  

 
1 De provincie Overijssel heeft veel ervaring met het organiseren van samenwerking tussen marktpartijen 

en overheden om uitvoeringsgerichte initiatieven voor asbestdakenaanpak van de grond te krijgen 

(Asbestschakel, Univé Duurzame Zekerheid, IChoosr) De provincie heeft tevens de kennistafel combi 

asbest>zon geleid. 
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Activiteit Trekker 

4.4 

Samenwerkingsverband van marktpartijen en 

overheden initiëren dat zich inspant voor bredere 

toepassing van maatregelen en ondersteuning van 

marktinitiatieven die de aanpak van leegstaande en 

vrijkomende bebouwing stimuleren. 

 

Provincie Overijssel2 en Stichting Stimuland 

Beoogde partijen zijn o.a. provincies, 

vertegenwoordiging van P10-gemeenten, 

gemeente Raalte, Agrarisch Jongeren Kontakt, 

LIEC (ondermijning), Bouwend Nederland,  

 

Bijdragen van: 

Provincie Utrecht 

Gemeente Hof van Twente 

Bouwend Nederland 

 

4.5 

Marktpartijen die sloop of functiewijziging 

vergemakkelijken ondersteunen met kennis en 

andere middelen. Bijvoorbeeld bij het opzetten van 

een slooptrein, uitvoering veilingmodel, Rood-voor-

rood-bank, et cetera. 

 

Samenwerkingsverband aanpak leegstaande en 

vrijkomende bebouwing  

 

 

Bijdragen van: 

Provincie Utrecht 

Gemeente Hof van Twente 

 

4.6 

Organisatie van een kennistafel voor kennisdeling en 

-verspreiding over erfcoaches. 

Stichting Stimuland vanuit Programmabureau, 

met provincie Overijssel  

 

Bijdragen van: 

Gemeente Hof van Twente 

 

4.7 

Opzetten Community of practice voor 

erfcoachorganisatoren en/of erfcoaches. 

Stichting Stimuland vanuit Programmabureau, 

met provincie Overijssel 

 

Bijdragen van: 

Gemeente Hof van Twente 

 

 

  

 
2 Voor de aanpak van VAB’s en andere erfproblematiek lopen diverse experimenten met gemeenten en is 

een erfcoachprogramma operationeel. Bestaande samenwerking met provincies die dit ook doen kan 

direct worden ingezet voor het samenwerkingsverband. 
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Voor het meenemen van particuliere schuurdakjes door woningcorporaties: 
 

Activiteit Trekker 

4.8 

Agenderen bij gemeenten en woningcorporaties om 

de aanpak van kleine particuliere asbestschuurdaken 

mee te nemen bij renovatie of groot onderhoud van 

corporatiebezit. Met Rotterdam als voorbeeld. Zo 

mogelijk afstemmen met het Campagneplan voor de 

Nationale week van de asbestvrije schuur, zodat ook 

particulieren die het zelf willen doen bijdragen aan de 

asbestvrije buurt. 

 

N.t.b.3 (in beoogde samenwerking met andere 

gemeenten en Woningbouwcorporaties) 

 

Bijdragen van: 

Milieu Centraal 

 

 
3 In Rotterdam werken gemeente en corporaties aan concrete afspraken om deze koppelkans te 

realiseren. Die kunnen als voorbeeld dienen voor andere gemeenten en corporaties. 
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