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Activiteitenlijst thema Veilige vereenvoudiging sanering  

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

 

 

Activiteit Trekker(s) Bijdragen van 

6.1 

Uitvoeren van onderzoek naar de asbestblootstelling 

bij verschillende werkmethoden voor 

asbestdakensanering. Op basis daarvan zal worden 

beoordeeld of en zo ja hoe vereenvoudiging van 

werkmethoden en/of meer differentiatie in de borging 

van veilig saneren mogelijk is, waarbij de veiligheid 

en gezondheid van werknemers en de omgeving 

geborgd is. 

 

Ministeries van IenW en 

SZW 

Asbestverwijdering-

branche 

6.2 

Bevorderen van de totstandkoming  van regelgeving 

ten einde het mogelijk te maken dat bij het 

verwijderen van het asbestdak de sanering van de 

met asbest verontreinigde toplaag van de bodem in 

de afwateringszone onder het dak tegelijkertijd kan 

plaatsvinden met de asbestdakensanering door een 

gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. 

 

Ministerie van IenW Ministerie van SZW 

6.3 

Ontwikkelen van een praktisch toepasbare 

werkmethode voor het vaststellen van de 

verontreiniging van de toplaag (onderdeel van de 

inventarisatie) en, indien sprake is van 

asbestbodemverontreiniging, voor het saneren 

daarvan als onderdeel van de asbestdaken sanering. 

 

Asbestverwijdering- 

branche 

Ministeries van IenW 

en SZW 

6.4 

Bevorderen van de totstandkoming van een wijziging 

van het Arbobesluit ten einde het mogelijk te maken 

dat een werkplatform dat is gekoppeld aan een 

hijswerktuig wordt gebruikt voor de 

asbestdakensanering, op plaatsen die moeilijk 

bereikbaar zijn en waarbij geen andere meer 

geëigende arbeidsmiddelen of werkmethoden 

beschikbaar zijn om die plaatsen veilig te bereiken. 

 

Ministerie van SZW  
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6.5 

Ontwikkelen en uitrollen van een Preventiecheck 

soortenbescherming asbestdaken. De 

preventiecheck is  bedoeld om enerzijds de 

toepassing van soortenbescherming te 

vereenvoudigen en verbeteren en anderzijds 

onnodige beperkingen bij dakvervanging weg te 

nemen. Gebruik van de preventiecheck is een 

invulling van de algemene zorgplicht Wet 

natuurbescherming van eigenaren/opdrachtgevers 

en uitvoerders van dakvervanging. 

 

Provincie Overijssel  Vertegenwoordigers 

van provincies, 

gemeenten en 

Omgevingsdiensten, 

Vogelbescherming  

 

Bijdragen van: 

Provincie Gelderland 

Provincie Utrecht 

Programmabureau 

 

6.6 

Inventariseren en bevorderen dat belemmeringen 

voor innovaties in de veilige sanering en vervanging 

van asbestdaken worden weggenomen en stimuleren 

van de toelating en invoering van innovaties. 

Ministeries van IenW en 

SZW,  

Asbestverwijde-

ringbranche en 

Programmabureau 

Bijdragen van: 

Provincie Drenthe (in 

afstemming met 

Werkgroep 

Asbestdaken 

waaronder RUD 

Drenthe) 

Gemeente Assen 

Gemeente Borger-

Odoorn 
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