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Activiteitenlijst thema Monitoring  

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

 

 

Activiteit Trekker(s) Bijdragen van 

5.1 

Uiterlijk eind 2020 is in alle (deelnemende) 

gemeenten een initiële gebiedsinventarisatie 

uitgevoerd. Deelnemende provincies zullen zich er 

voor inzetten dat gemeenten (al dan niet via 

provincie en/of Omgevingsdienst) die nog geen 

inventarisatie hebben dat alsnog doen. Het 

beschikken over een gebiedsinventarisatie is een 

voorwaarde voor gemeenten en/of provincies om 

mee te doen met het fonds. 

  

Provincies Bijdragen van: 

Provincie Noord-

Holland 

Provincie Utrecht 

Gemeente Almere 

Programmabureau  

5.2 

Een Landelijke Asbestdakenkaart 

(www.asbestversnelling.nl) met daarop per gemeente 

weergegeven of een gebiedsinventarisatie is 

uitgevoerd, het aantal vierkante meters aan 

asbestverdachte daken binnen die gemeente en de 

vindplaats van detailinformatie (bronhouder). 

  

Programmabureau (in 

samenwerking met 

ODRU voor databeheer) 

Bijdragen van: 

Ministerie van IenW 

Provincie Gelderland 

Provincie Utrecht 

Gemeente Almere 

  

5.3 

Monitoring van het totaal in Nederland (per provincie) 

gesaneerde aantal m2 asbestdaken op basis van 

geaggregeerde informatie uit het LAVS. 

Rijkswaterstaat (RWS) zal deze data tweemaal per 

jaar (januari en juli) aanbieden aan het Ministerie van 

IenW en het Programmabureau.  De resultaten 

worden gepubliceerd op www.asbestversnelling.nl. 

  

Rijkswaterstaat in 

overleg met Ministerie 

van IenW 

Programmabureau 

http://www.asbestversnelling.nl/
http://www.asbestversnelling.nl/
http://www.asbestversnelling.nl/
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5.4 

Instelling van een (informele) Werkgroep Monitoring 

die de voortgang van de monitoring van het aantal 

m2 gesaneerde asbestdaken inclusief het actueel 

houden van de gebiedsinventarisaties in Nederland 

actief zal volgen en evalueren en zo mogelijk 

voorstellen zal doen voor de optimalisatie van de 

monitoring.  

Dit op basis van te maken afspraken en realistisch en 

haalbaar resultaat dat past bij de informele positie 

van de werkgroep, waarbij voor die provincies en 

gemeenten waar dat speelt in de eerste fase vooral 

gestimuleerd en gefaciliteerd wordt dat er 

mutatiebeheer wordt ingericht op bronhouder niveau 

als basis voor de monitoring en bij te houden nieuwe 

data. 

 

Werkgroep Monitoring 1  Bijdragen van: 

Provincie Drenthe  

Provincie Gelderland 

Provincie Utrecht 

Gemeente Assen 

Gemeente Borger-

Odoorn 

5.5 

Evaluatie van de methoden om het aantal m2 

gesaneerde asbestdaken in Nederland op 

gebiedsniveau en zo mogelijk objectniveau te 

monitoren. Daarbij wordt in ieder geval gekeken naar 

luchtfotovergelijking en de mogelijkheden van LAVS. 

Werkgroep Monitoring 1 Bijdragen van: 

Provincie Drenthe 

Provincie Gelderland 

Provincie Utrecht 

Gemeente Assen 

Gemeente Borger-

Odoorn 

 

5.6 

Opstellen van een Advies en/of voorstel voor 

landelijke monitoring van de asbestdaken sanering 

met daarin: 

• De voor- en nadelen van de verschillende 

methoden, voor het bijhouden van de 

mutaties in (gesaneerde) asbestdaken, 

inclusief een voorstel hoe dit landelijk te 

regelen; 

• Beschrijving van de wijze van monitoring van 

de asbestdaken sanering in Nederland (“van 

inventariseren, monitoren en rapporteren”).  

Toe te spitsen op de doelgroep(en), waaronder het 

Ministerie van IenW. 

 

Werkgroep Monitoring 1  Bijdragen van: 

Provincie Drenthe 

Provincie Gelderland 

Provincie Utrecht 

Gemeente Assen 

Gemeente Borger-

Odoorn 

 

 
1 De Werkgroep Monitoring bestaat uit Rijkswaterstaat, vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en 

Omgevingsdiensten en uit het Programmabureau. 

 

http://www.asbestversnelling.nl/
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5.7 

De Landelijke Asbestdakenkaart wordt medio 2020 

en daarna tenminste jaarlijks aangevuld met de 

(eerste) resultaten van de monitoring van de 

voortgang van de asbestdakensanering op 

gebiedsniveau. 

Programmabureau, in 

samenwerking met 

ODRU voor databeheer 

RWS en provincies, 

gemeenten en 

Omgevingsdiensten 

 

Bijdragen van: 

Ministerie van IenW 

Provincie Drenthe 

Provincie Utrecht 

Gemeente Almere 

Gemeente Assen 

Gemeente Borger-

Odoorn 

 

5.8 

Communicatie over monitoring en voortgang aantal 

gesaneerde m2 asbestdaken (tenminste 2 keer per 

jaar). 

  

Programmabureau Bijdragen van: 

Ministerie van IenW 

Milieu Centraal 

  

5.9 

Opstellen van een handreiking voor 

Omgevingsdiensten en gemeenten voor de 

verwerking van sloopmeldingen (OLO / LAVS) en 

mutatie daarvan in de asbestdakendatabase. 

Toepassing van deze handreiking aanprijzen via OD-

NL.  

Provincie Utrecht; de 

uitvoering gaat via de 

Werkgroep Monitoring 1  

Bijdragen van: 

Provincie Drenthe 

Provincie Gelderland 

Gemeente Assen 

Gemeente Borger-

Odoorn 

Programmabureau 

  
 

 

http://www.asbestversnelling.nl/

