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Inzicht in landelijke opgave is de basis voor Versnellingsaanpak asbestdaken!  
Levert u ook uw data over de opgave van asbestdaken binnen uw gemeente? 
 
Op 2 maart heeft Stientje van Veldhoven als minister van Milieu en Wonen samen met provincies, 
gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken getekend. Eén van de thema’s 
van de Samenwerkingsverklaring is ‘Monitoring’.  
 

Wat zegt de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken over monitoring? 
 
Activiteit 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. 
 
Activiteit 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). 

 
In april 2019 werd de Landelijke Asbestdakenkaart gepubliceerd op  
www.asbestversnelling.nl. Van ruim 180 gemeenten is er inmiddels informatie op de Landelijke 
Asbestdakenkaart te vinden. Bijna 100 gemeenten hebben concrete data aangeleverd over het aantal 
en de oppervlakte van de nog aanwezige asbestdaken.  
 
Als onderdeel van de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken wordt de Landelijke 
Asbestdakenkaart twee keer per jaar geactualiseerd.  
 

 
Afbeelding: Landelijke Asbestdakenkaart 

 
Lees verder op de volgende pagina… 
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Heeft u in beeld hoeveel asbestdaken er nog aanwezig zijn in uw gemeente (of provincie) en het totaal 
m2 aan asbestdaken? Stuurt u dan uw gegevens op! U draagt bij aan een beter landelijk beeld van de 
asbestdakenopgave. Ook ondersteunen de cijfers bij het samenstellen van een doelgroepgerichte 
aanpak. Het beschikken over een gebiedsinventarisatie is een voorwaarde voor gemeenten en/of 
provincies om mee te doen met het fonds. 
 
U kunt uw data delen met behulp van het formulier op 
www.asbestversnelling.nl/landelijke-asbestdakenkaart/toelichting-landelijke-asbestdakenkaart/. 
Het formulier kan worden toegezonden aan info@asbestversnelling.nl.  
 

Welke informatie kunt u vinden op de Landelijke Asbestdakenkaart 

Op de Landelijke Asbestdakenkaart wordt per gemeente de volgende informatie gegeven: 

 Is er binnen de gemeente een inventarisatie van het aantal m2 asbestdaken uitgevoerd? En zo ja: 

 Welk jaar is de inventarisatie uitgevoerd? 

 Wat is het aantal asbestverdachte daken? 

 Wat is het totaal aantal vierkante meters aan asbestverdachte daken? 

 Waar kan ik de detailinformatie vinden? 
 
In deze inventarisatie wordt daar informatie aan toegevoegd over de verdeling van het aantal 
asbestdaken over categorieën van dakoppervlakte.  

 

Het beheer van de Landelijke Asbestdakenkaart wordt gezamenlijk uitgevoerd door het 
Programmabureau en de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Vragen kunt u stellen via 
info@asbestversnelling.nl. 
 

Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdakensanering, 31 maart 2020 
 


