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Versie juni 2019 

Dit bestand wordt met regelmaat geactualiseerd. Heeft u de laatste versie voor zich? 

U kunt dit checken op www.asbestversnelling.nl 

 

 

Deze handreiking is opgesteld in het kader van de Versnellingsaanpak Asbestdaken 
sanering. Onderdeel daarvan was de invoering van een asbestdakenverbod. Op 4 juni 
2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat dit verbod juridisch mogelijk moet 
maken verworpen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de Versnellingsaanpak. Dat laat 
onverlet dat bepaalde acties uit de Versnellingsaanpak worden voortgezet. Dat geldt ook 
voor de publicatie van deze handreiking. Het is immers onverminderd van belang, dat 
bij de sanering van asbestleiendaken in woonwijken wordt gekozen voor een 
procesmatige en collectieve aanpak. Ondersteuning en facilitering door gemeenten 
daarbij is cruciaal. Deze handreiking dient als hulpmiddel om tot een succesvolle aanpak 
te komen.  

Zie voor meer informatie over de Versnellingsaanpak www.asbestversnelling.nl 
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INLEIDING 
Het toepassen en/of bewerken van asbesthoudend materiaal is in Nederland sinds 1993 
verboden. Tot die tijd is het veel in bouwmaterialen toegepast, onder andere in 
dakbedekking. Asbestdaken zijn de grootste resterende bron van asbest. De daken staan 
bloot aan weer en wind. Door verwering komen, naarmate de jaren vorderen, steeds meer 
asbestvezels vrij. 

Het is van belang, dat bij de sanering van asbestleiendaken in woonwijken wordt gekozen 
voor een procesmatige en collectieve aanpak. Ondersteuning en facilitering door 
overheden daarbij is cruciaal. De handreiking dient als hulpmiddel om tot een succesvolle 
aanpak te komen. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau 
voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering opgericht. Het Programmabureau 
stimuleert en monitort de versnelling van de sanering van asbestdaken in Nederland.  

Landelijke aanpak 
Een groot aantal partijen werkt mee aan het gezamenlijk aanpakken van de grootschalige 
sanering van asbestdaken: provincies, gemeenten, bewonersgroepen en de bouwsector, 
asbestadviesbureaus en de asbestverwijderingsketen. 

Bij de landelijke aanpak ligt de focus op het identificeren van acties per doelgroep om zowel 
het marktaanbod, als de vraag naar de verwijdering van 
asbestdaken te vergroten en te faciliteren. Voorbeelden zijn de 
collectieve aanpak van de asbestdakensanering, het faciliteren 
en stimuleren van aantrekkelijke financieringsopties en het 
begeleiden en ontzorgen van eigenaren van asbestdaken. Voor 
meer informatie zie www.asbestversnelling.nl.  

Deze handreiking 
Deze handreiking via het Programmabureau in het kader van de 
Versnellingsaanpak Asbestdaken sanering, richt zich specifiek op 
het onderwerp asbestleiendaken – en gevels van particuliere 
woningeigenaren. De aanleiding daarvoor is de motie Von 
Martels en Ziengs (zie tekstkader). De staatssecretaris 
beantwoordt naar aanleiding van deze motie via deze 
handreiking.   

De sanering en renovatie van een particuliere woning met een 
dak (- en gevel)bedekking van asbestleien is kostbaar. De 
ervaring leert dat de kosten voor het verwijderen van de 
asbestleien en het aanbrengen van nieuwe leien kunnen 
oplopen tot boven de € 200,- per m2. Voor een gemiddelde 
woning komt dit al snel neer op €10.000,- tot ruim meer dan 
€20.000,-. Overigens is dat niet zozeer het gevolg van het asbest, 

Motie Von Martels en 
Ziengs voorgesteld 16 
oktober 2018: De Kamer, 
gehoord de beraad-
slaging, overwegende dat 
hoge kosten van sommige 
saneringen, zoals de 
sanering van asbest-
houdende leien erg kost-
baar zijn; verzoekt de 
regering, om in overleg 
met de betrokken 
provincies te onder-
zoeken of en hoe de 
aanpak van asbestleien-
daken kosteneffectiever 
kan plaatsvinden en, of er 
mogelijkheden zijn om de 
bewoners daarbij te 
ontzorgen, en gaat over 
tot de orde van de dag. 

http://www.asbestversnelling.nl/
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maar komt dat doordat het vervangen van een leiendak sowieso duur is. Leiendaken zijn 
aanmerkelijk duurder dan bijvoorbeeld daken met golfplaten.  

Het organiseren van een optimale sanering en dakrenovatie van leiendaken is daarbij 
complex. Vaak betreffen het bijvoorbeeld geschakelde woningen.  Er zijn echter ook andere 
vormen van dakbedekkingen waar ook hogere kosten gelden en de dakrenovatie complex 
is. Voorbeelden zijn de Rode Kastelenbuurt in Rotterdam (golfplaten en deels huur) en 
voormalige boerderijen. 

Alhoewel het vervangen van daken primair een verantwoordelijkheid is van de 
pandeigenaar kunnen overheden en andere betrokkenen hier een belangrijke 
ondersteunende rol in vervullen.  

Voor het succesvol laten verlopen van een project met asbestleiendaken  is samenwerking, 
ondersteuning en facilitering cruciaal. Deze handreiking geeft richting om tot een 
succesvolle aanpak te komen.  

Met deze handreiking kunnen overheden samen met betrokken partijen bepalen welke 
oplossingen en financieringsmogelijkheden, collectief of anderszins, het meest effectief en 
haalbaar zijn in hun specifieke context. Op basis hiervan kunnen zij een lokale of regionale 
aanpak ontwikkelen specifiek gericht op de sanering en dakrenovatie van 
asbestleiendaken – en gevels van particuliere woningeigenaren.   
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OVER DEZE HANDREIKING 
 

Doel 
Om invulling te geven aan de genoemde motie en te helpen voorkomen dat het saneren en 
renoveren van de categorie woningen met asbestleien stagneert, beoogt dit 
versnellingsinitiatief een handreiking met Toolkit om: 

1. Te bevorderen dat (gemeentelijke en provinciale) overheden kennis opdoen over de 
specifieke aanpak van asbestsanering en dakrenovatie van daken met asbestleien;  

2. Te bevorderen dat overheden eigenaren van woningen met asbestleiendaken 
optimaal kunnen informeren en faciliteren bij de sanering en dakrenovatie van 
daken met asbestleien.  

Deze handreiking draagt daarmee met praktische ondersteuning bij aan de kwaliteit, 
zorgvuldigheid en snelheid van het saneren en renoveren van de categorie woningen met 
asbestleien. Grotendeels kan deze handreiking ook worden benut voor de categorie 
particuliere woningen met een asbestdak van golfplaten. 

Inhoud  
De handreiking bestaat uit vijf delen: 

1.  Over asbestcement dakleien 
 

2. De opgave in beeld  
 

3. De omgeving in kaart 
 
4. Een goede aanpak 
 
5. Toolkit 
 

Elk deel biedt procesmatige houvast, geeft suggesties en biedt richting om tot maatwerk te 
komen in de eigen situatie.  

Voor wie 
De handreiking kent verschillende doelgroepen: 

• Gemeenten; 
• Provincies; 
• Eigenaren (en collectieven van eigenaren); met eigenaar bedoelen we de eigenaar-

bewoner; 
• Bedrijven die zich bezighouden met werkzaamheden op dit gebied: saneerders, 

leiendekkers, inventarisatie- en vrijgavespecialisten. 
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Navigeren 
Snel de weg vinden in de handreiking is makkelijk. U kunt vanuit de inhoudsopgave direct 
naar iedere gewenste paragraaf. 

Totstandkoming 
De handreiking is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. De totstandkoming stond onder aansturing van het Programmabureau 
versnellingsaanpak Asbestdaken en is uitgevoerd door Atrivé.  

De handreiking is gebaseerd op praktijkervaringen van verschillende stakeholders binnen 
de werktafel en hun netwerken. Het Programmabureau en Atrivé consulteerden meerdere 
betrokkenen: asbestsaneerders, leiendekkers, gemeenten, (vertegenwoordigers van) 
eigenaren van woningen met asbestleiendaken in verschillende regio’s en andere actoren 
in de context van asbestsanering en renovatie van leiendaken (zie bijlage 1).  
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OVER ASBESTCEMENT DAKLEIEN 
 

Asbest  
Asbest was vanaf de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw een 
erg populair bouwmateriaal. Dat is begrijpelijk, want het heeft veel pluspunten. De 
grondstof komt voor in de bodem en is eenvoudig te ontginnen uit asbestmijnen. Asbest 
zelf is goedkoop en heeft uitstekende fysische en chemische eigenschappen: sterk, slijtvast, 
hittebestendig, isolerend en bestand tegen zuren en basen. 

In het verleden werd asbest vaak toegepast in de woningbouw. Niet in zuivere vorm, maar 
verwerkt in asbesthoudende materialen. Een paar van de bekendste voorbeelden zijn 
asbestcement golfplaten, leien en asbestisolatie rond verwarmingsbuizen. 

Globaal zijn de verschillende asbestproducten in twee groepen in te delen:  

• Hechtgebonden asbest: de asbestvezels zijn stevig verankerd in het 
dragermateriaal. Dat is bijvoorbeeld het geval bij asbestcement (golfplaten, leien). 
Zolang dat in goede staat is en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks 
vezels vrij. De mate van hechtgebondenheid neemt echter af naarmate het  
materiaal meer verweert of veroudert; 

• Ongebonden asbest: producten waarin het asbest min of meer los zit. 

Op de meeste woonhuizen in Nederland ligt geen asbestdak. Het zit niet in gewone 
dakpannen. In gebouwen van na 1994 is geen asbest toegepast. Waar bevinden 
asbestdaken zich wel?  

• In golfplaten op gebouw, aanbouw of schuur. Asbest werd voor 1994 in golfplaten 
verwerkt. Asbest golfplaten liggen op veel boerenschuren en op veel schuurtjes in 
oudere woonwijken; 

•  In leiendaken die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd. 

Het gebruik van asbestcement golfplaten is in 
Nederland algemeen bekend. Minder bekend is de 
toepassing van asbestcement leien als dakbedekking of 
gevelbekleding. Dit komt mede doordat leien in 
Nederland, zeker in vergelijking met ons omringende 
landen, relatief weinig zijn toegepast ten opzicht van 
asbestcement golfplaten. Desondanks zijn er in 
Nederland nog behoorlijk grote aantallen 
asbestcement dakleien aanwezig. 

Woningen met asbestcementleien, Tjalk, 
Lelystad  
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Wat zijn asbestcementleien precies? 
Dakleien of kortweg leien zijn een dakbedekking bestaande uit individuele overlappende 
elementen. 

In België werden vanaf 1905 leien van asbestcement 
gemaakt en vanaf 1906 kwamen deze ook in 
Nederland op de markt. Deze leien zijn een 
goedkope vervanger van de natuursteen lei. 
Daarnaast is het gewicht van een dakbedekking van 
asbestcement dakleien veel lager dan een 
dakbedekking van natuursteen. 

Over het algemeen is alleen chrysotiel (wit asbest) 
toegepast bij de fabricage van asbestcement leien. 
Een asbestcement lei bestaat ongeveer voor 15 % uit asbest. Het gaat om hechtgebonden 
asbest. Begin jaren negentig van de vorige eeuw is door een naderend totaalverbod op 
grote schaal overgegaan op asbestvrije producten (bron: 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-panden/overzicht/asbestcement-
0/toepassingen-vlakke/ ). 

Net als dakpannen worden leien in rijen gelegd. Zij worden van onder naar boven gelegd, 
waarbij de bovenliggende rij deels overlappend over de onderliggende rij leien wordt 
gelegd. Er zijn verschillende plaatsingsmethodes. Het ambacht wordt in ons land door een 
beperkt aantal specialisten beoefend.  

Leien bieden veel mogelijkheden voor het dak, maar zijn ook uiterst geschikt als 
gevelbekleding. Asbestcementleien zijn daarom ook veelvuldig toegepast als 
gevelbekleding. Soms is een volledige woning ermee ‘ingepakt’. Vaak zijn daken en gevels 
met elkaar verbonden, of is het onderscheid tussen dak en gevel niet te maken. 

Ook zijn woningen met asbestcementleien vaak 
met elkaar geschakeld. Bij voorkeur worden 
geschakelde woningen tegelijkertijd aangepakt. 

Wet- en regelgeving 
Op de website van kenniscentrum InfoMil staat een 
actueel overzicht van de belangrijkste wet- en 
regelgeving over asbest. De belangrijkste in relatie 
tot deze handreiking zijn: 

• Asbesthoudende producten mogen niet 
meer toegepast, maar ook het bewerken is niet toegestaan. Schoonmaken en 
impregneren, maar ook reparaties aan een asbestdak zijn dus niet meer mogelijk; 

• Omdat leien met haken zijn bevestigd op houten latten is het niet mogelijk deze 
zonder het veroorzaken van breukvlakken te verwijderen. Het saneren van 
asbestcement dakleien valt dan ook in risicoklasse 2, wat inhoudt dat verwijdering 

Toepassing asbestcementleien op dak en gevel, Tjalk, 
Lelystad 

Geschakelde woningen, Grutto, Deventer 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-panden/overzicht/asbestcement-0/toepassingen-vlakke/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-panden/overzicht/asbestcement-0/toepassingen-vlakke/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/wet-regelgeving/wet-regelgeving/
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in alle gevallen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf moet worden 
uitgevoerd, ongeacht het te verwijderen oppervlak.  

Werkwijze asbestsanering en dakrenovatie 
Het proces van saneren en dakdekken kent de volgende stappen: 

1. Asbestinventarisatie en sloopmelding (doorlooptijd minimaal 4 weken) 

De renovatie begint met het inventariseren van het aanwezige asbest door een 
daartoe bevoegd bedrijf. Van tevoren moet duidelijk zijn waar asbest in het gebouw 
zit. En in welke staat het asbestmateriaal is. Daarvoor moet een gecertificeerd 
asbestinventarisatiebedrijf ingeschakeld worden. Een overzicht hiervan is te vinden 
via Ascert. Het asbestinventarisatiebedrijf  geeft aan hoe groot de risico’s zijn van de 
geplande werkzaamheden. Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de 
veiligheidsmaatregelen. Dit moet voor elke woning individueel gedaan worden.   Na 
een asbestinventarisatie ontvangt de eigenaar een  inventarisatierapport. Het 
asbestinventarisatierapport is drie jaar geldig. 

Daarna kan de sloopmelding worden gedaan. Zonder asbestinventarisatie mag er 
niet gesaneerd worden. De asbestinventarisatie moet bij de melding of 
vergunningsaanvraag worden gevoegd. De sloopmelding wordt veelal gedaan door 
het asbestverwijderingsbedrijf, tenminste vier weken voor de start van de 
sloopwerkzaamheden via www.omgevingsloket.nl. De werkzaamheden kunnen nog 
niet gelijk beginnen nadat de gemeente de melding heeft geaccepteerd. Eerst moet 
er bij de gemeente melding gedaan worden van de start van de werkzaamheden. 

2. Asbest verwijderen, afvoeren en storten (doorlooptijd afhankelijk van formaat 
dak/gevel) 

De bouwplaats wordt in gereedheid gebracht en het asbestleiendak wordt door een 
gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verwijderd. Een verwijderingsbedrijf zal 
werken volgens een vooraf opgesteld werkplan. 

Hierin wordt vastgelegd hoe het verwijderen van asbest zal worden uitgevoerd. Het 
materiaal wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.  

3. Eindcontrole (laatste dag asbestsanering) 

Na een sanering moet een eindcontrole worden uitgevoerd. Dat doet een daarvoor 
geaccrediteerd bedrijf. Bij deze eindcontrole wordt gecontroleerd of al het asbest is 
weggehaald en er geen asbestrestanten zijn achtergebleven. Bij het verwijderen van 
een asbestdak bestaat deze eindcontrole uit een visuele inspectie door een bedrijf 
dat gecertificeerd is voor eindcontroles na buitensaneringen. Bij een visuele 
inspectie vindt de controle ‘op het oog’ plaats. Pas na de eindcontrole mag de 
saneringslocatie  weer door anderen betreden worden.  

Na het beëindigen van de werkzaamheden moet diegene die de sloopmelding 
gedaan heeft, ook het einde van de werkzaamheden melden bij de gemeente. 

https://www.ascert.nl/register/zoek-een-certificaat/item11
http://www.omgevingsloket.nl/
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4. Dakbedekkingswerkzaamheden (doorlooptijd circa 1 week, afhankelijk van 
dakoppervlakte) 

Als het dak asbestvrij is, zal de leiendekker eerst de dampdoorlatende folie en 
daarna het houtwerk (panlatten en tengels) op het dak aanbrengen 
(dampdoorlatende folie, panlatten tengels worden niet in alle gevallen vervangen). 
Als dit gebeurt is begint de leiendekker met het leggen van de nieuwe asbestvrije 
leien. Eventueel worden ook dakramen en dakgoten vervangen en andere 
benodigde of gewenste werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld dakisolatie, 
uitgevoerd. 
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DE OPGAVE IN BEELD  
 

Introductie 
Inventarisatie van asbestverdachte 
(leien)daken geeft inzicht in de omvang van het 
probleem. Een goede aanpak begint dus bij het 
in beeld brengen van de opgave: waar staan 
woningen met asbestleien en hoe wordt de 
opgave door eigenaren ervaren? In het eerste 
deel van dit hoofdstuk brengen we de 
mogelijkheden en bestaande kennis over het in 
beeld brengen van de opgave in beeld.  

In het tweede deel gaan we in op het 
perspectief van de doelgroep. Dit stimuleert 
een omgevingsgerichte aanpak waarbij 
overheden de opgave zoals die door eigenaren wordt ervaren als uitgangspunt nemen. 

Een goede inventarisatie van de opgave door overheden is noodzakelijk voor: 
• De bewustwording van de omvang van de opgave; 
• Een inschatting van de kosten; 
• De vormgeving van een geschikte aanpak; 
• Goede communicatie; 
• Analyse voor beleid, prioritering en verantwoording; 
• De monitoring van de sanering. 

Resultaat 
Lokale en regionale overheden zijn  op de hoogte van de omvang van het probleem en de 
impact op woningeigenaren.  

Betrokkenen 
Gemeente, omgevingsdiensten, provincie, bedrijven die zich bezighouden met 
werkzaamheden op dit gebied, woningeigenaren 

Het in beeld brengen van de opgave 
Voor het in beeld brengen van de opgave en de belanghebbenden adviseren we overheden 
het samenstellen van een regiegroep/ondersteuningsgroep met daarin verschillende 
deskundigheden: financieel, bouwkundig, en deskundigheid op het gebied regelgeving en 
vergunningen. Ook kan in dit stadium al kennis uit de markt, kennis van de wijken en 
ervaringsdeskundigheid van eigenaren benut worden.   

Handreiking gebiedsgerichte opgave 
Verschillende gemeenten, omgevingsdiensten en provincies hebben al ervaring opgedaan 
met het in beeld brengen van de opgave. In de Handreiking voor Gebiedsgerichte 
inventarisatie asbestverdachte daken staan voorbeelden en een stappenplan.  

Een voorbeeld: aanpak gemeente Lelystad: 
gebiedskennis, vakkennis en luchtfoto’s 
De gemeente Lelystad heeft op basis van de 
gebieds- en vakkennis van bouwcollega’s van 
90% van de adressen in beeld gebracht of de 
daken van de hoofdgebouwen naar verwachting 
asbesthoudend zijn. In de tweede fase is op basis 
van luchtfoto's de rest van de adressen, inclusief 
buitengebied, in beeld gebracht. 

https://www.asbestversnelling.nl/site/media/upload/files/handreiking-inventarisatie-asbestverdachte-daken-versie-17-09-2018.pdf
https://www.asbestversnelling.nl/site/media/upload/files/handreiking-inventarisatie-asbestverdachte-daken-versie-17-09-2018.pdf
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Woningcorporaties en andere professionele vastgoedbeheerders zorgen veelal zelf voor 
hun inventarisatie en plannen de dakverwijdering in hun onderhouds- en 
investeringsprogramma’s. Inmiddels is er een landelijke asbestdakenkaart. In oktober 2018 
is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin aan de Staatssecretaris is 
gevraagd om een landelijk overzicht te maken van het totaal aantal vierkante meters aan 
te saneren daken en dat te specificeren per gemeente. De Landelijke Asbestdakenkaart 
geeft hieraan invulling.  

Er zijn er in veel woonplaatsen kleine en grotere 
clusters van woningen met asbestleien. Een compleet 
landelijk overzicht van woningen met daken specifiek 
met asbestleien is nog niet beschikbaar. Bij de 
verschillende partijen zoals leiendekkers en 
saneerders  is globaal bekend welke wijken en 
buurten groepen woningen met daken met 
asbestcementleien aanwezig zijn. In bijlage 2 staan 
voorbeelden van wijken/straten/plaatsen in Nederland waar zich (clusters van) woningen 
met asbestleiendaken bevinden.  

Het perspectief van woningeigenaren 
Als bekend is waar daken met asbestcement leien zich bevinden is de volgende stap om de 
situatie voor de eigenaren te leren kennen.  

Belangrijke vragen zijn: 

• Zijn het huur of koopwoningen of een combinatie hiervan? 
• Wie zijn de eigenaren en hoe wonen ze? 

o Woningtype; 
o Geschakeld/vrijstaand; 
o Cluster of individuele woningen met asbest? 

• Mate van kennis en bewustwording 
o Weten eigenaren dat ze een asbestdak hebben? 
o Hebben eigenaren al actie ondernomen? 
o Welke feiten en cijfers zijn er bekend over het gedrag (sloopmeldingen, 

informatieverzoeken)? 
o Is er in de gemeente/wijk/buurt een vertegenwoordiging van eigenaren 

actief op dit onderwerp?  
• Wat betekent de opgave voor eigenaren? 

o Wat is de impact van de opgave voor eigenaren?  
o Welke barrières ervaren ze om hun dak te vervangen? 
o Wat zien zij als oplossingen? 
o Wat zijn de globale kosten die eigenaren moeten maken voor het vervangen 

van hun dak?  

Grutto, Deventer (bron: asbestleivrij.nl)  

https://www.asbestversnelling.nl/landelijke-asbestdakenkaart/
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o Is deze groep te verdelen in segmenten (jong/oud, pragmatisch/sceptisch, 
wel financiële middelen/niet de financiële middelen om te komen tot 
sanering en dakrenovatie. 

Deze inzichten helpen bij het ontwikkelen van een geschikte aanpak. Ze kunnen onder meer 
worden verzameld door bijvoorbeeld een rondgang langs de plekken met woningen met 
asbestdaken gekoppeld aan persoonlijke gesprekken in combinatie met het verzamelen 
van reeds bekende gegevens (bijvoorbeeld sloopmeldingen).  

In onderstaande tabel is op opgezet op basis van een verkenning onder woningeigenaren 
van verschillende wijken waar al daken zijn gesaneerd. Ten aanzien van deze eigenaren is 
aangegeven welke behoeften, ervaren problemen en standpunten voor hen in de 
verschillende fasen van asbestsanering en dakrenovatie spelen. Door hier per fase goed op 
in te spelen kan het aantal woningeigenaren dat daadwerkelijk overgaat tot sanering en 
dakrenovatie worden verhoogd. 

De bewoners van Grutto in Deventer stellen zich aan u voor: 
 
Hoe wonen we:  

• Wij  wonen in de 15 woningen aan de Grutto-oneven in Deventer, een jaren 80-wijk aan de rand van 
de stad. De daken zijn in technisch goede staat, maar hebben een dak met asbestcement leien; 

• In de buurt zijn goede onderlinge verhoudingen; 
• Samen 1.600 m2 asbestleien; 
• De woningen zijn geschakeld: iedereen deelt een dak met één of twee buren; 

Wat doen we?: 
• Wij bewoners ons zich verenigd en hebben samen een website: www.asbestleivrij.nl;  
• Wij ervaren een groot gevoel van onrecht en zijn verbijsterd over de verwachte kosten; 
• Wij protesteren, voeren actie willen anderen daarover informeren; 
• Wij vragen om hulp en steun;  
• Er zijn nog geen daken gesaneerd/gerenoveerd, wel zijn verschillende offertes uitgebracht; 

Wat betekent de opgave voor ons? 
• Wij schatten de kosten in op gemiddeld € 27.000 per bewoner; 
• De meeste bewoners zijn senioren; 
• Voor allen betekent het een flinke financiële klap;  
• Lang niet iedereen kan de hoge kosten dragen. 

http://www.asbestleivrij.nl/
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Fase Bewust worden In actie komen Mogelijkheden 
verkennen 

Financieren 
sanering en 
renovatie 

Opdracht 
verlenen aan 
aanbieder(s) 

Sanering, 
renovatie en 
betaling  

In gebruik nemen 

Behoefte - Het is duidelijk waarom ik 
mijn dak zou moeten 
vervangen; 

- Ik heb de juiste informatie. 

- Ik word geprikkeld om 
tot actie over te gaan; 

- Ik heb een beeld van 
de opgave; 

- Ik heb een globale 
prijsindicatie; 

- Ik kan meedoen met 
een gezamenlijke 
aanpak; 

- Ik kan het makkelijk 
regelen. 

- Iemand kan mij 
onafhankelijk 
adviseren; 

- Ik weet wat het in mijn 
situatie gaat kosten; 

- Ik kan kiezen uit 
meerdere aanbieders; 

- Ik weet wat de 
mogelijkheden zijn 
inclusief meerwerk 
opties. 

- Ik ontvang duidelijke 
en vergelijkbare 
offertes; 

- Ik krijg korting als ik 
met buren meedoe; 

- Ik weet dat ik het 
kan betalen / 
financieren; 

- Er zijn goede 
financiering 
mogelijkheden.  

 
 

- Ik heb een 
prettig contact 
met de 
aannemer; 

- Ik weet dat ik 
niet teveel 
betaal; 

- Ik heb er 
vertrouwen in. 

- Ik weet wat er 
gaat gebeuren 
en wanneer; 

- Ik word niet 
verrast door 
gedoe of 
onverwachte 
meerkosten; 

- Ik ontvang een 
juiste factuur. 

- Ik kan eenvoudig 
mijn feedback 
geven; 

- Ik ervaar de 
voordelen van mijn 
nieuwe dak; 

- Er is garantie op de 
werkzaamheden 
en de materialen; 

- Mijn woning wordt 
meer waard. 

Ervaren 
problemen 

- Ik kan vanwege asbest 
geen reparaties laten 
uitvoeren; 

- Mijn woning is moeilijk 
verzekerbaar, hoe zit het 
met mijn dekking van mijn 
opstal? 

- Mijn dak wordt slecht en 
kan niet worden 
onderhouden, wat dan als 
ik lekkage of stormschade 
krijg? 

- Het is onoverzichtelijk en 
teveel om in één keer te 
overzien. 

- Hoe regel ik het? 
- Het voelt als een 

enorme klus; 
- Het is al te duur en 

wordt steeds duurder; 
- Ik kom er niet aan toe; 
- Ik woon naast een 

huurwoning. 

- Hoe beoordeel ik een 
aannemer en zijn 
offerte? 

- Voor welke 
leiendekker moet ik 
kiezen? 

- Welk materiaal moet  
ik kiezen?  

- Mijn buren doen niet 
mee. 

- Ik kan het niet 
betalen (en kan geen 
financiering krijgen); 

- Het duurt lang 
voordat alles 
geregeld is; 

- Ze verdienen er veel 
teveel aan. 

Mijn buren doen 
niet mee of maken 
andere keuzes. Ga 
ik alleen aan de 
slag? 

- Ik weet niet 
wanneer ze 
beginnen; 

- Hoe weet ik of 
het goed en 
veilig gaat? 

- Hoe moet ik het 
werk 
beoordelen?  

- Ik weet niet waar ik 
terecht kan met 
klachten; 

- De subsidiepot is 
leeg. 

Stand-
punten 

- Het is onrechtvaardig dat 
ik met de kosten wordt 
opgescheept;  

- Ik wacht het nog even af. 

- Het heeft nu nog geen 
prioriteit; 

- Mijn dak is nog prima. 

- Het kost te veel geld; 
- Ik wil zeker weten dat 

ik een eerlijke prijs 
betaal; 

- De prijzen stijgen 
alsmaar. 

- De overheid moet 
me meer tegemoet 
komen; 

- Ik steek me hiervoor 
niet in de schulden. 

De aannemer moet me ontzorgen. Het heeft veel moeite 
gekost, maar ik ben 
blij met mijn nieuwe 
dak. 
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DE OMGEVING IN KAART 
 

Introductie 
De volgende stap is om de omgeving te leren kennen. Welke partijen zijn betrokken bij de 
opgave of hebben daar een belang bij? Instrumenten hiervoor zijn een omgevingsanalyse 
(door de gemeente) en een marktconsultatie (door de gemeente of een collectief van 
eigenaren.  

Resultaat 
Lokale en regionale overheden zijn op de hoogte van de verschillende partijen die zijn 
betrokken bij asbestsanering en dakrenovatie en de door hen ervaren problemen, 
mogelijke oplossingen, standpunten en belangen. Dit helpt bij het ontwikkelen van een 
goed plan van aanpak.  

Betrokkenen 
Gemeente, omgevingsdiensten, provincie, saneerders, leiendekkers, financieel 
dienstverleners. 

Omgevingsanalyse 
De zogenoemde asbestketen bestaat uit meerdere schakels. Het opstellen van een goede 
en complete analyse helpt om de relevante schakels in een regionale of lokale situatie goed 
in beeld te brengen en te komen tot een goede aanpak. Welke saneerders zijn in de regio 
vooral actief, welke leiendekkers, wie zijn de ambtelijke contactpersonen op dit gebied? 

Mogelijk betrokkenen die een rol hebben in asbestsanering en dakrenovatie zijn:   

• Woningverhuurders; 
• Gemeente/omgevingsdienst/provincie: 

o Beleidsmedewerker wonen, duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling; 
o Beleidsmedewerker/adviseur stimuleringsleningen; 
o Beleidsmedewerker vergunningen & toezicht; 
o Beleidsmedewerker subsidieverlening; 
o Beleidsmedewerker natuurbescherming; 

• Ondernemers in bouw en sloopwerk: 
o Asbestverwijderingsbedrijven; 
o Leiendekkers; 
o Asbestinventarisatiebedrijven; 

• Financieel dienstverleners/verzekeraars: 
o Banken; 
o Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 

(SVn): stimuleringsleningen; 
o Verzekeraars; 

• Overig: 
o Maatschappelijke dienstverlening, dienstverleners in  bouwbegeleiding. 
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In het overzicht op pagina 20  geven we op basis van een verkenning onder een aantal 
betrokkenen aan welke standpunten, problemen en belangen bij wie relevant kunnen zijn. 
Partijen hebben vaak meerdere belangen. Die belangen zijn soms gedeeld en lopen soms 
uiteen.  

Het advies is om de analyse lokaal of in regioverband  te maken en regelmatig te bekijken 
of het veld er anders bij ligt en of dit vraagt om een bijsturing van de aanpak. 

Advies is ook te kijken of er in de omgeving meerdere gemeenten zijn waarmee samen kan 
worden gewerkt, contact op te nemen met de provincie en/of omgevingsdiensten en te 
vragen welke rol zij nemen. 

Marktconsultatie 
Met een marktconsultatie kunnen overheden of bewonerscollectieven verkennen wat 
lokale en regionale bedrijven  (saneerders en leiendekkers) kunnen betekenen voor de 
eigenaren van een asbestleiendak.  

Voor leiendekkersbedrijven geldt dat het ambacht slechts door een beperkt aantal 
specialisten wordt beoefend. Een deel daarvan legt zich toe op de renovatie van met name 
kerken en vergelijkbare gebouwen. Dat betekent dat de markt voor leiendekkersbedrijven 
die particuliere woningen en grotere projecten aanpakken klein is.  

De marktverkenning stelt overheden en bewonerscollectieven tevens in staat om inzicht te 
verkrijgen in welke mate saneerders en leiendekkers de behoefte van eigenaren kunnen 
invullen.  
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 Gemeente Provincie Saneerder Leiendekker 
Standpunten Koppelkansen benutten rondom 

energietransitie (sanering asbestdak  
combineren met maatregelen 
energietransitie). 
 

- Kwetsbare diersoorten moeten 
worden beschermd; 

- Energiebesparing èn een hogere 
inzet van duurzame energie 
zorgen voor lagere energielasten 
voor burgers en bedrijven.  

- Efficiënt kunnen werken: werkt het 
liefst in ‘treintjes’; 

- Bij voorkeur met een 
tussenpersoon/regisseur tussen 
eigenaar en aannemer. 

- Efficiënt kunnen werken: werkt 
het liefst in ‘treintjes’ ; 

- Bij voorkeur met een 
tussenpersoon/regisseur tussen 
eigenaar en aannemer/ 

Problemen - We kennen de omvang van de 
opgave op het gebied van 
asbestleien niet; 

- We hebben geen budget voor het 
faciliteren van; 
asbestverwijdering  

- Waaruit financieren we 
garantstelling voor leningen? 

- Niet iedereen komt in 
aanmerking voor een lening; 

- De asbest saneringsopgave is er 
één naast meerdere opgaven, 
zoals duurzaamheid 
(energietransitie), levensloop 
bestendig maken via langer thuis 
en de opgave is daarmee 
complex. 

- De asbestsaneringsopgave is 
enorm en divers; 

- Individuele ontheffingen Wet 
natuurbescherming zijn een 
arbeidsintensieve klus; 

- Zonnepanelen mogen niet worden 
geplaatst op asbestdaken (eerst 
de daken vervangen). 

- Beperkte werkbare periode door 
“mussen en vleermuizen” (Wet 
natuurbescherming); 

- Communicatie tussen eigenaar en 
buren loopt regelmatig stroef 

- Kan niet efficiënt werken door 
losse opdrachten; 

- Fysieke obstakels zitten een 
efficiënte sanering in de weg 

- Goede communicatie tussen 
uitvoerende partijen is een 
uitdaging. 

- ”Word gek” als hij met alle 
individuele woningeigenaren 
moet zakendoen; 

- Beperkte werkbare periode door 
“mussen en vleermuizen” (Wet 
natuurbescherming); 

- Kan niet efficiënt werken door 
losse opdrachten. 

 

Belangen - Uitvoeren van het 
collegeprogramma; 

- Het verduurzamen van woningen 
stimuleren; 

- Beperken van de 
handhavingsopgave op grond van 
Bouwbesluit.  

- Uitvoeren van het college- en 
raadsprogramma; 

- De sanering van asbestdaken 
bevorderen en het verduurzamen 
van woningen stimuleren. 

Het werk goed en efficiënt kunnen 
uitvoeren. 
 

Het werk goed en efficiënt kunnen 
uitvoeren. 
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EEN GOEDE AANPAK 
 

Introductie 
De opbrengst van de in beeld gebrachte opgave, de omgevingsanalyse en de 
marktconsultatie vormt de basis voor een goede aanpak voor sanering en dakrenovatie van 
asbestleiendaken.  

En dat betekent: keuzes maken.  Welke maatregelen kunnen de ervaren problemen bij de 
verschillende betrokkenen in de verschillende fasen wegnemen? Welke oplossingen zijn 
haalbaar? Hoe wegen we de verschillende belangen?  

Resultaat 
De lokale en/of regionale overheid komt tot een gedragen lokale en/of regionale aanpak.  

Betrokkenen 
Woningeigenaren, gemeente, omgevingsdiensten, provincie, saneerders, leiendekkers, 
financieel dienstverleners, andere betrokkenen die in beeld zijn gebracht bij de 
omgevingsanalyse. 

De aanpak 
De aanpak doet bij voorkeur recht aan de behoeften en ervaren problemen van zoveel 
mogelijk betrokkenen en gebeurt op de juiste schaal. Voordat een gemeente aan de slag 
kan met een aanpak, is het erg belangrijk om dit bestuurlijk af te stemmen en het bestuur 
mee te nemen in het voorstel.  

Advies is goed de voor- en nadelen van de aanpak uit te werken om het bestuur te 
overtuigen. Een voorbeeld staat hier. 

Gemeentes, bewonerscollectieven en marktpartijen zien overwegend twee scenario’s om 
het saneren van asbestleiendaken in beweging te krijgen en te houden: 

1. Eén aanbod voor de wijk 

Een leiendekker en saneerder doen een collectief aanbod voor de wijk en streven ernaar de 
werkzaamheden in een vaste periode uit te voeren.  

Een voorbeeld hiervan is de Tafelberg in Dordrecht. Het bewonerscollectief is zelf op zoek 
gegaan naar geschikte marktpartijen. Na een ‘proefblok’ van 6 woningen is vervolgens een 
groot deel van de wijk met 98 woningen in een periode door een vaste combinatie van een 
leiendekker en saneerder gesaneerd en gerenoveerd. Het bewonerscollectief heeft hier een 
belangrijke rol in vervuld.  

Bij dit scenario kost het veel voorbereidingstijd om zoveel mogelijk eigenaren in een cluster 
‘mee te krijgen’ om hun asbestdak te verwijderen. Veel eigenaren hebben bijvoorbeeld 
meer tijd nodig om de financiële middelen te regelen. Via de gemeente kwam daarvoor een 
adviseur beschikbaar. Dit scenario vraagt veel inspanningen van bijvoorbeeld een 
bewonerscollectief. Ondersteuning hierbij vanuit de gemeente is cruciaal. 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/e304156d-4a4c-4050-9b76-29345ddbd663
http://www.tafelbergdordt.nl/sanering/
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2. Beginnen bij mensen die het willen 

Een voorbeeld hiervan is Lelystad. Na inspanningen door bewonerscollectieven in Lelystad 
is via het Werkbedrijf van de gemeente procesbegeleiding beschikbaar gekomen. De 
procesbegeleider voor de Tjalk heeft een marktconsultatie uitgevoerd. Op basis hiervan is 
een aantal partijen bereid gevonden om in samenwerking met asbestsanering en 
dakrenovatie aan de slag te gaan in de Tjalk en hebben zij onderling afgestemd over 
materiaalkeuze en werkwijze. Eigenaren kunnen via een van de procesbegeleiders  of 
zelfstandig een offerte aanvragen bij drie leiendekkers. Waar mogelijk worden ‘treintjes’ 
gevormd om voordeliger aan de slag te kunnen gaan.  

Dit scenario gaat uit van beginnen bij de mensen die het zelf willen en kunnen. De 
onafhankelijke procesbegeleiding in de Tjalk informeert, begeleidt en ondersteunt 
eigenaren in het denken én het doen. De gemeente faciliteert verder met onder meer 
stimuleringsleningen ten behoeve van de financiering van de sanering en dakrenovatie. Het 
is de groep van ‘voorlopers’ die de mogelijkheden van asbestsanering en dakrenovatie 
zichtbaar maakt in de wijk. En hiermee ook buren aanzet tot het aanpakken van hun dak. 
Inmiddels is op deze wijze ruim 30% van het particuliere bezit in de wijk gesaneerd en 
gerenoveerd. Uitdaging is om (vervolgens) de niet willers- en kunners in beweging te 
krijgen. Dit vraagt om maatwerk en een persoonlijke benadering. 

Naast de Tjalk zijn er in Lelystad in 5 andere wijken met enkele honderden woningen met 
een asbestdak, waarvan circa 70 met een leiendak. Van die 70 woningen is het merendeel 
gesaneerd door initiatieven van bewoners en door middel van procesbegeleiding. In de 
eerst gesaneerde wijk Haf met asbestgolfplaten zijn de woningen nagenoeg allemaal 
gesaneerd op eenzelfde werkwijze als in de Tafelberg in Dordrecht. 

De oplossingen 
In de tabel op de volgende pagina geven we voor de verschillende betrokkenen aan in welke 
fase ze welke mogelijke maatregelen kunnen treffen om het saneren en renoveren van de 
categorie woningen met asbestleien te stimuleren en faciliteren. Deze oplossingen richten 
zich met name op ervaren problemen van woningeigenaren.   

Ook saneerders en leiendekkers lopen tegen problemen aan, met name in buurten en 
wijken met meerdere woningen met asbestleien. Ook  hiervoor zijn diverse oplossingen 
mogelijk. Deze staan in de tabel op pagina 24.   

Een goede aanpak kan afhankelijk van de context uit verschillende oplossingen bestaan. 
De oplossingen vatten we samen in het volgende hoofdstuk. Daar staan ook voorbeelden 
van diverse overheden.  



   
 

23 
 

Fase Bewust worden 
/ interesse 
krijgen 

In actie komen Mogelijkheden 
verkennen 

Financieren Opdracht 
verlenen 
aanbieder(s) 

Sanering, 
renovatie en 
betaling 

In gebruik nemen 
 
 

Behoeften 
Particulier 

 
  

- Het is duidelijk 
waarom mijn dak 
moet worden 
vervangen; 

- Ik heb de juiste 
informatie. 

- Ik word geprikkeld 
om tot actie over te 
gaan; 

- Ik heb een beeld van 
de opgave; 

- Ik heb een globale 
prijsindicatie; 

- Ik kan meedoen met 
een gezamenlijke 
aanpak en  kan het 
makkelijk regelen. 

- Iemand kan mij 
onafhankelijk 
adviseren; 

- Ik weet wat het in mijn 
situatie gaat kosten; 

- Ik kan kiezen uit 
meerdere aanbieders; 

- Ik weet wat de 
mogelijkheden zijn 
inclusief meerwerk 
opties. 

- Ik ontvang duidelijke 
en vergelijkbare 
offertes; 

- Ik krijg korting als ik 
met buren meedoe; 

- Ik weet dat ik het kan 
betalen/ financieren; 

- Er zijn goede 
financiering 
mogelijkheden.  

- Ik heb een 
prettig contact 
met de 
aannemer; 

- Ik weet dat ik 
niet teveel 
betaal; 

- Ik heb er 
vertrouwen in. 

- Ik weet wat er gaat 
gebeuren en 
wanneer; 

- Ik word niet 
verrast door gedoe 
of onverwachte 
meerkosten; 

- Ik ontvang een 
juiste factuur. 

- Ik kan eenvoudig 
mijn feedback 
geven; 

- Ik ervaar de 
voordelen van mijn 
nieuwe dak; 

- Er is garantie op de 
werkzaamheden en 
de materialen; 

- Mijn woning wordt 
meer waard. 

Oplossingen  

Gemeente/ 
provincie 

- De juiste 
informatie over het 
hoe en waarom 
van 
asbestsanering: 
voorlichting via 
diverse kanalen: 
website, 
bijeenkomsten, 
persoonlijke brief. 

- Onafhankelijke 
begeleiding voor 
woningeigenaren; 

- Faciliteren van 
collectieven; 

- Marktconsultatie 
uitvoeren; 

- Onafhankelijke en 
eenvoudig leesbare 
informatie over het 
proces van asbest 
sanering en 
dakrenovatie. 

- Onafhankelijke 
begeleiding voor 
woningeigenaren 
(proces en 
bouwkundig); 

- Ondersteuning bij 
verduurzaming samen 
met asbestsanering; 

- Overzicht bieden van 
leiendekkers en 
saneerders. 

- Laagdrempelige 
stimulerings-leningen 
beschikbaar stellen; 

- Maatwerk voor 
‘knelgevallen’; 

- Subsidieregelingen bij 
samenloop asbest 
sanering en 
energetische 
maatregelen. 

 - Onafhankelijke en 
eenvoudig 
leesbare 
informatie over 
proces 
asbestsanering en 
dakrenovatie. 

 

Saneerder/ 
Leiendekker 

 
 
 

Betrouwbare 
prijsindicaties. 

Een begrijpelijke en 
duidelijk gespecificeerde 
offerte voor de totale 
werkzaamheden. 

Korting aanbieden bij 
deelname meerdere 
eigenaren. 

Eén aanspreekpunt 
voor woning-
eigenaren in het 
hele proces van 
oriëntatie tot en 
met uitvoering: 
aannemer of 
procesbegeleider. 

Eén aanspreekpunt 
voor 
woningeigenaren. 

Nazorg goed inrichten. 
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Fase Context Offerte Opdracht Uitvoering Betaling/Nazorg 
Behoefte en 

ervaren 
problemen 

Saneerder/ 
leiendekker  

 

Beperkte werkbare periode 
door mussen en 
vleermuizen. 

Individueel zaken doen kost 
veel tijd en geld. 

- Niet efficiënt werken door 
losse opdrachten; 

- Gedoe met afstemming 
buren; 

- Verschillende loketten 
overheid (sloopmelding, 
subsidies, 
natuurbescherming). 

- Sanering en dakrenovatie 
kan het beste per blok van 
woningen worden 
uitgevoerd: efficiënt en 
effectief; 

- Problemen met 
afstemming verschillende 
partijen; 

- Fysieke obstakels zitten 
uitvoering in de weg. 

Vlotte betaling 
werkzaamheden. 

Oplossingen  

Gemeente/ 
provincie 

Collectieve ontheffing Wet 
natuurbescherming: 
samenwerking gemeente 
met provincie als bevoegd 
gezag en duidelijkheid over 
werkbare periodes en te 
treffen maatregelen. 

- Faciliteer collectieven; 
- Stel procesbegeleider aan; 
- Bewonersbijeenkomsten 

met collectief aanbod. 

Als overheid lokaal/regionaal 
in regieteam samenwerken: 
subsidies, financiering, 
vergunningen, handhaving. 
 
 

Regie op blokniveau via 
procesbegeleider. 
 
 

Bouwdepot bij financiering. 

Saneerders/ 
leiendekkers 

 - Werk met een 
tussenpersoon in de wijk 
voor offertes en regie op 
uitvoering; 

- Ontwikkel een tool waarmee 
op basis van woningtypes 
eenvoudig offertes kunnen 
worden uitgebracht; 

- Werk efficiënter en 
goedkoper en biedt korting 
aan door de vorming van 
‘treintjes' . 

Tijdig informeren van de 
buren over werkzaamheden. 

- Kies een partij als 
regisseur voor 
werkzaamheden; 

- Duidelijke informatie over 
maatregelen die 
woningeigenaren moeten 
treffen voorafgaand aan 
werkzaamheden 
voorkomt vertraging in de 
uitvoering van de 
werkzaamheden. 

Duidelijke afspraken over 
betalingsvoorwaarden. 
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TOOLKIT 

 
Introductie 

De mogelijke oplossingen beschreven in het vorige hoofdstuk zijn als volgt in te delen: 

• Financiële oplossingen 
o Gemeente/provincie: stimuleringsleningen voor asbestsanering en 

dakrenovatie zoals via SVn; 
o Gemeente/provincie: subsidie voor asbestverwijdering (in combinatie met 

verduurzaming of levensloopbestendig maken); 
o Gemeente: maatwerk voor ‘knelgevallen’, dat wil zeggen het bieden van 

individuele oplossingen voor mensen die geen financiering kunnen afsluiten 
of om andere redenen hun dak niet kunnen saneren en renoveren; 

o Marktpartijen: korting bij collectiviteitsvorming eigenaren. 
 

• Informatievoorziening 
o Gemeente: informatie op de gemeentelijke website zoals een stappenplan 

voor woningeigenaren en informatie over procedures en wettelijke eisen; 
o Marktpartijen: informatie over prijsindicaties; 
o Gemeente: folders en flyers over o.a. stimuleringsleningen; 
o Gemeente/collectieven: bewonersbijeenkomsten organiseren en houden; 
o Gemeente/collectieven: bewonersbrieven uitdoen; 
o Marktpartijen: goede kwaliteit offertes: begrijpelijk, vertrouwenwekkend, 

gespecificeerd, meer- en minderwerkopties duidelijk;  
o Marktpartijen: goede informatie over proces asbestsanering en 

dakrenovatie, benodigde voorbereiding eigenaar en algemene 
voorwaarden/betalingsvoorwaarden. 

 
• Begeleiding: proces en bouwkundig 

o Marktconsultatie houden; 
o Persoonlijk contact eigenaren om ervaren belemmeringen weg te nemen of 

te verminderen;  
o Informatie en advies mogelijkheden, bouwkundig en financieel; 
o Advies over samenloop, zoals met verduurzaming, of toekomstbestendig 

maken; 
o Faciliteren collectiviteitsvorming; 
o Begeleiding bij offerteaanvragen en contact aannemers. 
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• Organisatie 

o Gemeente/provincie:  éen loket voor eigenaren en marktpartijen vraagt om 
interne afstemming vergunningverlening, stimuleringsleningen, subsidies & 
handhaving; 

o Gemeente/provincie: eenvoudige procedures voor 
aanvragen/ontheffingen/vergunningen in relatie tot asbestsanering; 

o Marktpartijen/procesbegeleiding: afspraken over regie op de 
werkzaamheden in een wijk. 

Verschillende gemeenten, bewonerscollectieven en marktpartijen hebben al ervaring 
opgedaan met maatregelen die het saneren en renoveren van asbest(leien)daken 
bevorderen en die (deels) tegemoetkomen aan behoeften van woningeigenaren en andere 
betrokkenen.  

Lelystad – diverse betrokkenen 

De totstandkoming van ondersteuning in Lelystad is een gevolg van de inzet van een groep 
woningeigenaren. Zij drongen er bij college en gemeenteraad op aan dat  
coördinatie/ondersteuning en financiële instrumenten noodzakelijk waren om de 
asbestsanering in de Lelystadse wijken goed te laten verlopen. De gemeente Lelystad heeft, 
samen met het Werkbedrijf en het Platform Asbestdaken Lelystad, geregeld dat particuliere 
eigenaren van een woning met een asbestdak tot en met 2020 begeleiding kunnen krijgen 
bij de voorbereiding van de vervanging van hun dak.  

In projectmatig gebouwde wijken met asbestdaken doen de procesbegeleiders dit in 
nauwe samenwerking met bewonerscollectieven. Woningeigenaren buiten deze wijken 
kunnen ook tips en ondersteuning krijgen van een procesbegeleider. 

De procesbegeleiders zetten zich in op het gebied van: 

• Overleg en samenwerking met collectieven gericht op een voorspoedige gang van 
zaken; 

• Informatie en advies woningeigenaren, waaronder begeleiding van eigenaren bij 
financiering van dakrenovatie; 

• Bemiddeling tussen eigenaren over de aanpak van de dakrenovatie; 
• Organisatie en relatiebeheer aannemerscombinaties, afstemming verschillende 

betrokkenen; 
• Afstemming en samenwerking met de (particuliere) verhuurder in de wijk;  
• Monitoring van de voortgang en realisatie van de sanering. 

Voor bewoner-eigenaren van een woning met een asbestdak die niet bij hun bank of bij een 
financiële instelling terecht kunnen, heeft de gemeente daarnaast specifieke 
asbestleningen beschikbaar gesteld. Ook is met de provincie gewerkt aan een collectieve 
ontheffing op de Wet natuurbescherming. 

https://www.lelystad.nl/asbest
https://www.lelystad.nl/4/Asbestdaken/Financiering/Geld-lenen-om-uw-asbestdak-te-vervangen.html
https://www.lelystad.nl/4/Asbestdaken/Financiering/Geld-lenen-om-uw-asbestdak-te-vervangen.html
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Twee leiendekkers en een saneerder in de Tjalk werken samen met een bouwadviesbureau 
in het kader van regie op de uitvoering. Hiermee hopen zij meer efficiency te bereiken in de 
afstemming tussen de huur- en koopwoningen, treintjes te kunnen vormen in de Tjalk en 
daarnaast een vlotter offerte- en inkoopproces.  

Zo zijn er bijvoorbeeld collectief inventarisatierapporten ingekocht ten bate van een 
voordeliger inkoop. Hiermee is een voordeel behaald van bijna € 400,- per huishouden. Ook 
kan inmiddels via een ontwikkelde tool eenvoudig een offerte worden gegenereerd.  

Tools: 

• Gemeente: informatie op de website; 
• Gemeente: organiseren procesbegeleiding; 
• Provincie: collectieve ontheffing Wet natuurbescherming; 
• Woningeigenaren: opzetten bewonerscollectieven, waaronder bewonerscollec-

tieven Tjalk, Gondel en Wold; 
• Verspreiding nieuwsbrieven via bewonerscollectief; 
• Organiseren bewonersavonden met presentatie door procesbegeleiders van de 

mogelijkheden; 
• Stimuleringsleningen asbestsanering; 
• Schema voor woningeigenaren om te bepalen of ze zelf asbest mogen verwijderen; 
• Regie op de uitvoering: aan de voorkant goede werkafspraken tussen 

asbestsaneerder en leiendekker, afspraken over regie; 
• Ontwikkeling instrument voor uitbrengen offerte: via bouwadviesbureau IBBG; 
• Collectieve inkoop asbestinventarisaties (IBBG). 

Gemeente Dordrecht- bewonerscollectief en gemeente 

In 2015 bedachten drie woningeigenaren in een wijk met 98 woningen, dat het onhandig 
zou zijn als iedereen zijn sanering zelf zou moeten regelen. Een gezamenlijke aanpak zou 
dubbel werk voorkomen en ook minder duur moeten uitvallen. Alle woningeigenaren 
werden met een brief van het initiatief in kennis gesteld en uitgenodigd zich aan te melden 
zodat ze op de hoogte gehouden konden worden. Daar werd massaal gehoor aan gegeven.  

Er werd daarna contact gezocht met de gemeente Dordrecht; het collectief wilde weten wat 
de gemeente voor hen zou kunnen betekenen. De gemeente heeft op basis hiervan een 
deskundige beschikbaar gesteld die de woningeigenaren met raad en daad terzijde kon 
staan. Dat is een grote hulp gebleken (bron: http://www.tafelbergdordt.nl/sanering). 
Verder heeft de gemeente in een later stadium een brief aan alle woningeigenaren 
gestuurd, waarin de verplichting tot sanering nog eens werd uitgelegd. Tegelijk maakte ze 
de voorwaarden voor de financiële ondersteuning duidelijk. Een adviseur werd aangesteld 
om financieel maatwerk af te spreken met de mensen die dit nodig zouden hebben. 

Inmiddels is een groot deel van de 98 woningen gesaneerd. 

  

https://www.lelystad.nl/asbest
https://www.lelystad.nl/4/Asbestdaken/Hulp-van-een-expert.html
https://www.flevoland.nl/getmedia/8bdd893a-c4fb-4b2a-ab91-c1098adde5ab/Ontheffing-vernietigen-verblijfsplaats-vleermuis-2018-dv.pdf
https://tjalkdaken.net/
https://tjalkdaken.net/nieuwsbrieven/
https://www.lelystad.nl/4/Asbestdaken/Financiering/Geld-lenen-om-uw-asbestdak-te-vervangen.html
https://www.lelystad.nl/Docs/SCHEMA%201%20ASBEST.pdf
http://www.tafelbergdordt.nl/sanering


   
 

28 
 

Tools: 

• Woningeigenaren: collectief van bewoners vormen; 
• Gemeente: brief aan alle woningeigenaren met een asbestdak; 
• Gemeente: deskundige beschikbaar stellen; 
• Gemeente: Stimuleringslening asbestsanering. 

 

Gemeente Utrecht 

In 2018 is de gemeente gestart met het benaderen van eigenaren van woningen met namen 
gericht op asbestdaken van schuurtjes via de pijlers: verleiden, ontzorgen en stimuleren. 
Het traject is voor de gemeente weliswaar arbeidsintensief, maar Utrecht doet dit bewust 
en weloverwogen.  

Om de bewoners te helpen het asbest veilig te verwijderden, stelt de gemeente een 
inspecteur beschikbaar. Ook komt de gemeente de bewoners tegemoet met een container 
in de straat, het organiseren van een asbestophaaldag en een aanhanger van de gemeente. 
Ook beschermingsmiddelen gaf de gemeente mee.  

Er zijn ideeën opgehaald bij mensen tijdens wijkbijeenkomsten (‘bottom-up methode’). 
Inmiddels is het rondje Utrecht afgerond, met waardevolle bijeenkomsten met 
enthousiaste mensen met een goede houding. Omdat de gemeente verwacht dat een 
tweede ronde van informatiebijeenkomsten niet veel nieuwe mensen aan zal trekken, 
wordt nu in de wijk Zuid de actie ‘Ding Dong’ uitgevoerd. Er wordt deur-aan-deur aangebeld 
om voorlichting te geven. 

De gemeente Utrecht heeft het draaiboek met tips beschikbaar voor andere gemeenten als 
zij dezelfde actie willen doen.  

De gemeente Utrecht ontwikkelde ook een film en hand-out “Asbest op je dak, daar moet 
je vanaf"  om huiseigenaren te informeren wat zij kunnen doen in geval van een asbestdak. 
De hand-out legt uit waarom een asbestdak verwijderd moet worden en op welke wijze de 
dak-eigenaar actie kan ondernemen. De informatie is generiek en niet specifiek bedoeld 
voor woningen met asbestleien.  

Tools: 

• Webpagina over asbestdaken gemeente Utrecht; 
• Voorbeeldbrief informeren omwonenenden over asbestverwijdering; 
• Hand-out; 
• Film. 

  

http://www.tafelbergdordt.nl/sanering/
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Dordrecht/CVDR364407.html
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/u-wilt-slopen-of-asbest-weghalen/asbest/asbestdaken-weghalen/huiseigenaren-met-een-asbestdak/
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/2016-04-voorbeeldbrief_asbestverwijdering.pdf
https://www.asbestversnelling.nl/site/media/upload/files/gemeente-utrecht-handout-asbest-op-de-dak-a5-v7-4-12-2017.pdf
https://youtu.be/9Lw51PKHxMQ
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Financiële regelingen 

Verschillende provincies en gemeenten bieden een (subsidie- en/of financierings)regeling 
aan. Deze zijn generiek en niet specifiek voor eigenaren van woningen met 
asbestcementleien. Veelgehoorde klacht bij woningeigenaren is dat financiële regelingen 
onvoldoende gericht zijn op eigenaren van woningen met asbestleiendaken. De verstrekte 
subsidies staan veelal niet in verhouding tot de kosten van het verwijderen en opnieuw 
aanbrengen van een leiendak. Differentiatie naar een subsidie op een percentage van de 
totale kosten of type dakbedekking in plaats van een vast bedrag per m2 zou daarom 
wellicht opportuun zijn.  

Voorbeelden van regelingen zijn: 

• ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ (o.a. Limburg, Flevoland, Friesland); 
• Raalte: een subsidie voor het saneren van asbestdaken: per m2 gesaneerd dak kan 

achteraf € 1,00 subsidie worden aangevraagd; 
• Gemeente Borsele: de subsidieregeling richt zich specifiek op de asbestdaken 

binnen de bebouwde kom. Aanvullend is subsidie voor zonnepanelen beschikbaar; 
• Eternit heeft de Renocheck bij vervangen van asbesthoudende leiendaken.  Dit komt 

neer op een tegemoetkoming van ca. € 2,00- 2,50 per m2. 

Veel overige regelingen zijn minder geschikt voor eigenaren van woningen met 
asbestleiendaken. Zo is collectieve inkoop via een veilinginstrument met name geschikt 
voor golfplatendaken van schuren, garages, carports, afdakjes en fietsenstallingen. 

 

Tot slot 

Deze handreiking is met dank aan ervaringsdeskundigen betrekking tot de sanering van 
asbestleien daken tot stand gekomen. De handreiking bundelt ideeën en mogelijkheden 
om elkaar te helpen om tot sanering en dakrenovatie te komen. De versnelling in de 
hoeveelheid gesaneerde daken in de afgelopen jaren, laat zien dat samenwerking tussen 
partijen en het uitwisselen van kennis en ervaring, succes biedt en zowel de dakeigenaren 
als overige betrokken partijen helpt. Het beheer van de handreiking vindt plaats via de 
website https://www.asbestversnelling.nl. Verdere ideeën over een efficiënte en effectieve 
aanpak van asbestleien daken kunnen ook via de genoemde website worden meegegeven.  

  

  

https://www.borsele.nl/home/subsidie-verwijderen-asbestdak_45143/
https://www.eternit.nl/nl-nl/dak/leien-dak-gevel/renocheck
https://www.asbestversnelling.nl/
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BIJLAGE 1:  DEELNEMERS WERKTAFEL HANDREIKING 
 

• Gemeente Lelystad, Ellen Rozema; 
• Stade Advies, Jiska Ruis; 
• Platform asbestdaken Lelystad, Paul Stortelder; 
• Bewonerscollectief Tafelberg Dordrecht, Arie Mol; 
• Bewonerscollectief Tjalk Lelystad, Monique Mol en Ronald Wiersema; 
• Noort & de Vries, Vincent van Tienen; 
• Asbestsaneringsbedrijf Lagemaat, Bas Tuinman; 
• Programmabureau, Arjan Hol en Jeroen Mooy. 
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BIJLAGE 2:  VOORBEELDEN WIJKEN EN STRATEN MET WONINGEN MET 
ASBESTLEIENDAKEN 
 

• Alkmaar-Noord: Indianendorp - Kotterstraat en Galjoenstraat;  
• Lelystad (deels huur, deels koop): Tjalk – Bongerd – Wold;  
• Dordrecht: Tafelberg;  
• Zwaag – Stolphoeve;  
• Culemborg – de Hond (o.a. Moerbeiboom, 

Kastanjeboom, Beukeboom); 
• Nijmegen – Zwanenveld; 
• Deventer – Grutto;  
• Apeldoorn, Ommen, Dedemsvaart: diverse 

kleine clusters van woningen in hofjes (o.a. 
Mr. Zacharias Tijllaan, Dedemsvaart); 

• Amsterdam -Reigersbos: onder meer Speuldestraat, Spakenburgstraat (Vesteda); 
• Gennep: Heidehof; 
• Ridderkerk: Watermolen; 
• Nieuwekerk aan de IJssel: Zwanendaal / Vinkendaal;  
• Berkel  en Rodenrijs: Veldspaat;  
• Velsen –Zuid,  Minister van Houtenlaan. 

Onderstaande plaatsnamen betreffen daarnaast opgaven van individuen die hebben 
opgegeven een leiendak te hebben en mogelijk zitten daar ook wijken of clusters bij: 

Purmerend, Bovenkarspel, Julianadorp, Beverwijk, Driehuis, Haarlem, Aerdenhout, 
Hoofddorp, Leiderdorp, Den Haag, Capelle aan den IJssel, Goudriaan, Oostvoorne, 
Westmaas, de Meern, Mijdrecht, Leusden, Hoevelaken, Terhole, Ossendrecht, St. 
Willebrord, Gilze, Drunen, Veghel, Eersel, Waalre, Geldrop, Helmond, Bakel, Venlo, Baarlo, 
Budel, Roermond, Geulle, Valkenburg aan de Geul, Ransdaal, Voerendaal, Landgraaf, 
Randwijk, Eibergen, Nijverdal, Almelo, Emmen, Wezep, Epe, Heerde, Emmeloord, Franeker, 
Roden, Groningen. 

  

Zwanenveld, Nijmegen (bron: Google-maps)  
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BIJLAGE 3: STAPPENPLAN OVERHEDEN 
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BIJLAGE 4: STAPPENPLAN PARTICULIEREN 
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