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31 januari 2019 Tafel landelijk gebied Versnellingsaanpak asbestdaken sanering 

Impressie 
 
Van  : Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdaken sanering 
Contact  : Jeroen Mooy (jeroen.mooy@syntraal.com) en Hendry van Ittersum (hvanittersum@stimuland.nl) 
Voor  : Genodigden en deelnemers aan de tafel en overige geïnteresseerden  
Versie  : 19-2-2019 
     
 
Aanleiding en doel tafel landelijk gebied 
Zo’n 70 vertegenwoordigers van (koploper) gemeenten, Omgevingsdiensten, provincie Overijssel en het 
agrarisch netwerk (zie overzicht), 
hebben op 31 januari 2019 samen 
met het Programmabureau 
deelgenomen aan de tafel en 
kijken met een goed gevoel terug. 
Gastheerlocatie voor de tafel is 
Tauw in Deventer. Na een plenaire 
aftrap zijn de deelnemers in 4 
workshops ingegaan op de 
onderwerpen die spelen in het 
landelijk gebied in relatie tot de 
asbestdaken sanering. De tafel 
kende een mooie samenloop het 
ambtelijk asbestoverleg Overijssel, 
dat die middag eveneens bij Tauw 
plaatsvond tussen de provincie en 
alle Overijsselse gemeenten.  
 
Waarom deze tafel? Vanaf eind 2024 zijn asbestdaken in Nederland wettelijk verboden. Het verbod dat op, 
16 oktober 2018 met ruime meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen, ligt nu biji de Eerste Kamer. 
De opgave voor de verwijdering van de asbestdaken is met nog ruim 80 miljoen m2 te saneren daken groot, 
ook al is de afgelopen jaren een duidelijke versnelling gerealiseerd. Een groep ambassadeurs, waaronder 
wethouders, gedeputeerden en vertegenwoordigers van bedrijven en belangenorganisaties heeft 
afgesproken om de sanering van asbestdaken verder te brengen. Er is een breed samenwerkingsverband 
voor de sanering van de asbestdaken. Het Programmabureau organiseert, initieert en faciliteert t.b.v. de 
Versnellingsaanpak; zie de versnellingsinitiatieven op www.asbestversnelling.nl. 
 
De rol en inzet van de gemeenten is om meerdere reden cruciaal in de landelijke versnelling om te komen 
tot 2024 Nederland asbestdaken vrij. Verwijdering van asbestdaken krijgt binnen de gemeentelijke 
organisaties steeds meer aandacht en prioriteit. Een netwerk van (koploper)gemeenten is actief in de 
Versnellingsaanpak en kwam daartoe op 9 april 2018 en 9 oktober 2018 in twee gemeentetafels bijeen, 
waaraan ook vertegenwoordigers van de Omgevingsdiensten (OD.nl) en de VNG deelnamen. In het vervolg 
daarop willen de gemeenten ook de focus op de asbest dak-eigenaren in het landelijk gebied. 

Veel asbestdaken bevinden zich in het landelijk gebied, zoals dak-eigenaren van agrarische bedrijven 
(actieve bedrijven met perspectief, actieve bedrijven zonder perspectief en bedrijven die (in de toekomst 
gaan) afbouwen), dak-eigenaren van overige bedrijven en particuliere dak-eigenaren. 

Naast de gemeenten willen ook (agrarische) netwerkorganisaties meer focus op de asbest dak-eigenaren in 
het landelijk gebied. In de door het Programmabureau op 26 juni 2018 georganiseerde “Boerentafel” is 
afgesproken het bredere agrarisch netwerk samen te brengen, om via delen, afstemmen en stroomlijnen te 
komen tot een uniforme integrale succesvolle aanpak voor de sanering van asbestdaken van agrarische 
eigenaren. 

http://www.asbestversnelling.nl/
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De tafel op 31 januari 2019 heeft zo als doel de uitwisseling van kennis en ervaring tussen gemeenten en 
agrarische netwerkorganisaties, met de focus op de asbestdaken sanering in het landelijk gebied. 
Achterliggende doel is bij te dragen aan de Versnellingsaanpak. De uitwisseling van kennis en ervaring gaat 
langs de drie sporen van de Versnellingsaanpak: (1) bewustwording en communicatie, (2) beleid en 
regelgeving waaronder financiële aspecten en arrangementen en (3) de uitvoeringspraktijk. Dit alles 
gecombineerd met de versterking van het samenwerkingsverband, met een focus op de koplopers die 
willen en doen en de aanpak breder uitdragen. 

 
Programma tafel 31 januari 2019 
 
De tafel begint om 9.30 uur waarbij 
voorzitter Liesbeth Schipper namens het 
Programmabureau plenair toelichting geeft 
op het programma en de 
Versnellingsaanpak. Daarna volgen 
workshop ronde 1 en 2 zodat iedere 
deelnemer 2 workshops kan bijwonen en 
volgt een plenaire terugkoppeling en het 
samenbrengen van de uitkomsten van de 
workshops. Om 12 uur is de tafel afgerond 
en kregen de deelnemers de lunch 
aangeboden.  
 
Het workshop programma is als volgt; de presentaties zijn onderdeel van de impressie: 
 
Workshop 1: Ervencoaching, Integrale aanpak van de asbestproblematiek op het erf – door Wilco 
Pasman (beleidsmedewerker platteland bij de gemeente Hof van Twente) en Babke Roeterdink 
(Ervencoach bij Stimuland) 

 
Programma vooraf: welke rol heeft de gemeente en welke tools zijn er nodig om tot een succesvolle aanpak 
voor de asbestdaken sanering te komen? Wilco Pasman (beleidsmedewerker platteland bij de gemeente 
Hof van Twente) en Babke Roeterdink (Ervencoach bij Stimuland) zullen hun ervaringen delen over het 
succesvolle pilotproject ‘’Toekomst gerichte erven” dat is uitgevoerd in de gemeente Hof van Twente. Via 
een integrale aanpak wordt de asbestproblematiek aan de keukentafel bespreekbaar gemaakt en gaan de 
ervencoach en de bewoner samen op zoek naar mogelijkheden om het asbest te saneren.  
 
Aan de hand van de duo-presentatie van Wilco Pasman en Babke 
Roeterdink, is in een levendige interactie met de deelnemers van 
de twee workshoprondes het volgende geconcludeerd: 

• Door een integrale aanpak liggen er meer mogelijkheden 
om via mee koppeling ook asbest mee te nemen; 

• Het onderwerp Asbest is een aanleiding om het gesprek 
aan te gaan. Daarbij kan een ervencoach als 
ONAFHANKELIJKE partij heel goed de beweging op 
gang brengen waardoor de drive ontstaat naar de 
mogelijkheden; 

• Goede voorbeelden laten zien helpt (zie de filmpjes in de 
presentatie); 

• Alleen al door een gericht plan van aanpak met de erfeigenaar op te stellen ontstaat er overzicht 
en draait weerstand om in bereidheid tot actie en een actieplan; 

• De erfeigenaar moet zelf verantwoordelijk blijven. De coach moet wel stimuleren door regelmatig 
contact; 

• Een ervencoach moet weten waar het over gaat en “de taal spreken”, maar ook voorzien zijn van 
de mogelijkheden bij individuele gemeenten; 

• De vraag is wel of integraal werken het project niet ingewikkelder maakt; gaat het niet langer 
duren, vooral als de tijd gaat dringen richting eind 2024? 

http://www.asbestversnelling.nl/
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• Over het algemeen is men zeer positief over de inzet van Ervencoaches. Het gesprek aangaan, 
meedenken en op maat aan de slag gaan helpt. Daarbij zijn goede, eenvoudige en passende tools 
(sloopvouchers, VAB-beleid, Rood voor Rood, et cetera) onmisbaar. 
 

Workshop 2: Financiële en fiscale aspecten bij de dak-sanering in het landelijk gebied – door 
Lambert Schuldink (Agrarisch Bedrijfskundig adviseur bij Countus)  
 
Programma vooraf: Hoe de strategische keuzes 
maken in de bedrijfsvoering en op welk moment 
saneer ik mijn dak? Welke keuzes kunnen gemaakt 
worden richting bedrijfsbeëindiging en wat zijn de 
fiscale gevolgen? En wat kunnen goede 
oplossingen zijn in gemeentelijk RO beleid (Rood 
voor rood, sloopvouchers)? Lampbert leidt 
deelnemers aan de workshop langs deze te maken 
keuzes. 
 
Samen met de deelnemers heeft Lambert Schuldink 
gesproken en gediscussieerd over welke financiële 
stimuleringsmaartregelingen er zijn voor de 
verschillende doelgroepen van asbest dak-
eigenaren in het landelijk gebied. Denk dan aan 
actieve bedrijven, afbouwende bedrijven en particulieren met asbestdaken. Daarbij is de conclusie dat er 
financieel/fiscaal gezien eigenlijk er alleen fiscale faciliteiten zijn voor ondernemers die fiscaal ondernemer 
zijn. Alleen een fiscaal ondernemer kan gebruik maken van de fiscale regels, maar een particulier kan hier 
geen gebruik van maken. Ook hebben we geconcludeerd dat de actieve bedrijven zelf wel actie 
ondernemen. Vroeg of laat gaan ze wel saneren omdat ze door willen met hun bedrijf. Dit is lastiger voor de 
afbouwende ondernemer. Deze ondernemers zitten vaak te “dubben wat te moeten doen”. Hierbij gaat het 
niet alleen om de saneringskosten van asbest, maar ook om de vraag of de bedrijfsgebouwen het nog wel 
waard zijn om te investeren in een nieuw dak. Voor deze groep ondernemers is bewustwording erg 
belangrijk opdat ze op tijd – dat wil zeggen: een aantal jaren voor dat ze hun bedrijfsvoering fiscaal gaan 
staken - gaan bekijken wat ze in de toekomst met de locatie willen en kunnen (actie is het maken van een 
locatiescan) en ook kijken wat ze kunnen doen, opdat de fiscus zo mogelijk nog meebetaalt in het 
aanpassen van het bedrijf. Voor een aantal deelnemers was het nieuw dat ondernemers onder 
voorwaarden fiscaal een “voorziening” kunnen vormen voor toekomstige sloop- en/of 
asbestsaneringskosten. 
 
Aandachtspunt zijn de bedrijven in de intensieve veehouderij met gebouwen die tussen 1970 en 2000 
gebouwd zijn. De gebouwen zijn praktisch gezien niet geschikt voor herbestemming en hebben vaak een 
negatieve waarde na bedrijfsbeëindiging. De komende jaren zal in de intensieve sector veel bebouwing 
vrijkomen die in deze categorie valt.  
 
Asbestsanering wordt op veel bedrijven gezien als noodzakelijk kwaad wegens het naderende verbod; toch 
is het goed om te bedenken dat vervanging van een dak ook onderdeel is van regulier onderhoud wat 
onder normale omstandigheden ook in de planning van een gezonde bedrijfsvoering mee wordt genomen. 
De gedachtegang van de individuele ondernemer moet in sommige gevallen daarom ook worden bijgesteld. 
 
Een doelgroep die ook vaak “in een spagaat zit” is de particulier met een grote oppervlakte 
bedrijfsgebouwen. Niet zelden zijn deze bedrijfsgebouwen het niet waard om het dak te vervangen, maar 
anderzijds willen ze de gebouwen nog niet slopen, want dan raken ze hun (her)bouw mogelijkheden kwijt. 
Gesproken is of een vouchersysteem (een tegoed bon voor de gesloopte oppervlakte waarbij de eigenaren 
voor 5 of 10 jaar de mogelijkheid krijgen voor geheel of gedeeltelijke herbouw, dan wel om een gedeelte 
van de sloopmeters te verhandelen) deze mensen kunnen bewegen om te gaan slopen. Van belang is dan 
om na te denken over beleid dat er voor zorgt dat er een vraag ontstaat naar sloopmeters indien je deze 
ook verhandelbaar maakt. Denk bijvoorbeeld aan Rood voor Rood, of de Schuur voor Schuurregelingen.  
De meeste deelnemers vonden dit wel een mogelijkheid voor deze categorie. LTO wees er wel op dat er 
niet teveel nieuwe woningen in het buitengebied moeten komen opdat deze een belemmering kunnen 
vormen voor de bestaande landbouwbedrijven. Dat vraagt om visie op de (her)inrichting van het landelijk 
gebied. 

http://www.asbestversnelling.nl/
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Ook is gesproken over het voornemen van overheden om een Fonds te vormen voor eigenaren die niet zelf 
de saneringskosten kunnen financieren, maar hiervoor geld kunnen lenen bij het fonds. Opgemerkt is dat 
mensen die feitelijk al krap bij kas zitten worden geconfronteerd met extra financieringslasten. De vraag is 
dan: help je hier mensen mee, of zorg je er voor dat ze nog verder in financiële problemen komen? Ook is 
aangevoerd, dat de snelheid van saneren wordt beperkt door een tekort aan “handen”. De vraag is of de 
regels niet wat kunnen worden versoepeld indien een groep eigenaren onder bijvoorbeeld deskundige 
begeleiding kunnen helpen met saneren. Verder is opgemerkt dat er een ervaring is dat de gemeente een 
lager storttarief heeft voor asbest dan de “burger”. De vraag is dan, wat is er nog te doen om de stortkosten 
te verlagen door de stort via de gemeente te laten verlopen dan wel dat overheden als mede-eigenaar vaak 
van de afvalverzamelaars, afspraken maken met afvalverzamelaars over een lager storttarief? 

 
Workshop 3: Fonds asbestsanering – door Liesbeth Schipper hoofd Programmabureau 
Versnellingsaaanpak asbestdaken sanering 
 
Programma vooraf: binnen het onderwerp 
asbestsanering is financiering een vraagstuk 
wat vaak terugkomt. Met het wegvallen van 
de landelijke (RVO) subsidie is dit vraagstuk 
nog actueler. Met het opzetten van een 
landelijk fonds wordt hier invulling aangeven. 
Liesbeth Schipper neemt deelnemers aan de 
workshop mee in de contouren van het nieuw 
op te zetten landelijke fonds. De sheets 
daarvan zijn bijgevoegd. 
 
De deelnemers zijn zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van het fonds en een aantal staat ook al positief 
tegenover het meedoen aan het fonds, ook omdat er in hun gemeente reeds een gesprek plaatsvindt over 
het reserveren van middelen. Belangrijkste opmerkingen en aandachtspunten die worden meegegeven 
gaan over de gewenste helderheid over de scope en de opzet van het fonds. 
 
Meer helderheid over de scope 
Het woord ‘stimuleringsfonds roept veel verwarring op omdat veel eigenaren dit associëren met een 
subsidie en niet met een lening. Verder zijn er vragen over welke objecten en maatregelen onder het fonds 
zullen vallen, namelijk: 
 

• Of sloop wordt meegenomen? 
• Of asbestgevels ook mee worden genomen? 
• Of energiebesparende of energieopwekking kan worden meegenomen? 
• Of kerken, monumenten en sport verenigingen worden meegenomen? 

 
Over de opzet van het fonds  

• Hoe wordt de extra garantstelling voor maatwerkleningen geregeld? 
• Wat doen we met gevallen die ook geen Maatwerklening kunnen krijgen? 
• Komt er een beloning op snel aflossen? 
• Waar komt het loket voor de leningen? 
• Wat zijn precies de kosten voor beheer van het fonds en wat zijn de afsluitkosten en hoe wordt dit 

betaald? 
• Wat gebeurt er met gemeenten die in ‘zwaar weer’ zitten en geen middelen beschikbaar kunnen 

stellen?  
• Hoe gaan we aanvragers ontzorgen en bewust maken? 

 
Alle opmerkingen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het fonds. 
 
  

http://www.asbestversnelling.nl/
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Workshop 4: Ruimtelijke ordening en asbestsanering – door Patricia Hoytink-Roubos, wethouder 
van de gemeente Berkelland en ambassadeur voor de Versnellingsaanpak 
 
Programma vooraf:  Patricia Hoytink-Roubos gaat in op zaken als: welke handvaten kunnen gemeenten 
bieden in het vraagstuk asbestsanering? Hoe kom je tot een goed ruimtelijk beleid en wat zijn de 
afwegingen? Welke aanjagende rol kunnen de gemeenten nog meer op zich nemen?  
 
Conclusies n.a.v. de goed bezochte 
workshopronden en de dialoog met Patricia 
Hoytink-Roubos, wethouder en een bevlogen 
ambassadeur voor de Versnellingsaanpak: 
 
Van groot belang is dat gemeenten in beweging 
komen. Zij hebben een cruciale positie voor de 
aanpak van de asbestdaken, in de bebouwde 
kom en in het landelijk gebied. Handvatten van 
een gemeente: 

• Bewustwording en educatie; 
• Het voorkomen van gezondheidsproblemen, handhavingsprobleem in de toekomst en 

ondermijningsproblemen; 
• Het inventariseren van leegstand en de toekomstverwachting van agrarische bedrijven door 

keukentafelgesprekken; 
• Helpen komen tot een gebiedsgerichte aanpak (bijvoorbeeld de Asbesttrein, zie 

www.asbesttrein.nl). 
• Bijdragen aan financiële stimulering;  
• Ruimtelijke sturing. 

 
Als het gaat om de aanjagende rol vanuit de gemeenten: 

• Faciliteer een gebiedsgerichte sanering. Hiertoe zijn meerdere voorbeelden beschikbaar (zie de 
versnellingsinitiatieven op www.asbestversnelling.nl)   

• Kom met een sloopsubsidie; 
• Faciliteer of initieer asbestleningen (zie bijvoorbeeld de aanpak in de gemeente Lelystad via 

https://www.lelystad.nl/4/Asbestdaken/Financiering/Geld-lenen-om-uw-asbestdak-te-
vervangen.html, de gemeente biedt de Stimuleringslening asbestverwijdering, Maatwerklening 
asbestverwijdering en Verzilverlening asbestverwijdering; collega overheden kunnen van elkaar 
leren); 

• Bieden van informatievoorziening en vraagbaak zijn; 
• Via de Omgevingsdienst toezien op uitvoering van de asbest dak-saneringen; 
• Komen tot een Regiodeal; 
• Meedenken in het landelijk asbestfonds dat in de maak is; 
• Spreek collega gemeenten aan;. 
• Spreek binnen de eigen gemeente de bestuurders aan op de gemeentelijke verantwoording; 
• Deel het signaal dat het tijdsbestek nog kort is, snelle actie is gewenst. 

 
Bij dit alles zijnveel vragen gesteld over het gemeentelijk sloopfonds en er was er een levendige discussie 
over de oplossing voor knelpunten. Ook is geconstateerd dat voor de mensen die het echt niet kunnen 
betalen een lening geen oplossing is. 
 
Overall conclusie is dat gemeenten vooral met elkaar in contact moeten blijven om kennis en ervaring uit te 
wisselen en elkaar de inspireren bij de aanpak voor de asbestdaken waarin ze alle hetzelfde belang 
hebben. De gemeente kan op meerdere manieren te maken krijgen met de sanering van asbestdaken: 

• Als eigenaar van gebouwen met een asbestdak;  
• Als bevoegd gezag voor sloopmeldingen en vergunningen voor vervanging asbestdaken; 
• De gemeente wordt vanaf eind 2024 verantwoordelijk voor de handhaving van het 

asbestdakenverbod; 
• Bij de inzameling en afvoer van asbest via de milieustraat; 
• Gezien verantwoordelijkheden op gebied van volksgezondheid, veiligheid en voorlichting. 

http://www.asbestversnelling.nl/
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Ook de VNG kan en wil hieraan bijdragen. Zo zegt de VNG in haar ledenbrief van 28 juni 2019, dat de 
versnellingsaanpak nu en op termijn voordelen oplevert: 

• Financieel voordeel voor de gemeente: het nu stimuleren van asbestdakensanering is veel 
goedkoper dan handhaving achteraf na 2024; 

• Er is zo minder asbesthoudend zwerfvuil: een betere omgeving, leefbaarheid en imago; 
• Behoud van verkoopbaarheid van panden in de gemeente (verzekeraars bouwen nu al dekking 

schade en brand asbestdaken af); 
• Kansen door gecombineerde aanpak met energietransitie;   
• Een efficiënte en effectieve aanpak. Plicht gemeente ondersteuning particulieren collectieve 

aanpak. 
 
Het helpt als de bestuurders bij de gemeenten de asbestdaken aanpak ondersteunen en stimuleren naar 
hun ambtenaren. Voor vragen of advies kunnen de bestuurders contact opnemen met Patricia Hoytink-
Roubos van de gemeente Berkelland (tel. algemeen (0545) 250 250). 
 
Afronding en na afloop ….. 
Liesbeth Schipper sluit deze geslaagde tafel af. De veelgehoorde conclusie, is dat de tafel vraagt om een 
vervolg. 
 
De gemeenschappelijke lunch na afloop wordt benut om na te praten, 
ervaringen uit te wisselen, na te denken en te netwerken in het teken van de 
Versnellingsaanpak.. 
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Versnellingsaanpak asbestdaken sanering
31 januari 2019 Tafel landelijk gebied 9.30 tot 12 uur + lunch 12-13 uur - overzicht deelnemers
Disclaimer AVG: zonder tegenbericht wordt aangenomen dat genodigden akkoord zijn dat hun namen en gegevens worden gebruikt voor de organisatie en verslag van de tafel landelijk gebied 31-1-2019.

WORKSHOPS IN OCHTEND PROGRAMMA EN ZALEN :
Workshop 1: Ervencoaching, Integrale aanpak van de asbestproblematiek op het erf, bij Stichting Stimuland)
via Wilco Pasman (beleidsmedewerker platteland bij de gemeente Hof van Twente) en Babke Roeterdink (ervencoach 
Workshop 2: Financiële en fiscale aspecten bij de dak-sanering in het landelijk gebied, via Lambert Schuldink (Agrarisch Bedrijfskundig adviseur bij Countus) 
Workshop 3: Fonds asbestsanering, via Liesbeth Schipper (hoofd Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdaken sanering)
Workshop 4: Ruimtelijke ordening en asbestsanering, via Patricia Hoytink (wethouder gemeente Berkelland en ambassadeur voor de Versnellingsaanpak)

Deelnemers aan de tafel :

Sprekers workshops : Naam
Stichting Stimuland Babke Roeterdink
Gemeente Hof van Twente Wilco Pasman
Countus Lambert Schuldink
Programmabureau Liesbeth Schipper
Gemeente Berkelland Patricia Hoytink

Netwerk gemeentelijke koplopers : Naam
Gemeente Amersfoort Anthonie Drenth
Gemeente Arnhem Jeroen de Rond
Gemeente Berkelland Mirjam Mellink
Gemeente Borsele Jil Buijze
Gemeente Edam-Volendam Marian Kes
Gemeente Edam-Volendam Sander Collet
Gemeente Hof van Twente Joost Nijhuis
Gemeente Lelystad Ellen Rozema
Gemeente Nieuwegein Fabian Gomes Monteiro
Gemeente Rotterdam Erik Jan Kleingeld 
Gemeente Twenterand Anja ter Beek
Gemeente Tynaarlo Johan Popken
Gemeente Utrecht Harold Murk
VNG Rona Helder
Programmaraad ON.NL Andrew Wiersma
OD Regio Utrecht Pauline de Haas
Milieu Centraal Lara Peters
Programmabureau Hendry van Ittersum,
Programmabureau Digna Doude van Troostwijk
Programmabureau Jeroen Mooy

Agrarische netwerkorganisaties : Naam
LTO Noord Ard Mooij
LTO Noord Erwin Haveman
LTO Noord Alfred Jansen
ZLTO Luuk van Wezel
DLV Advies Tom Ploeger
Agrifirm Gerrit Schilstra
Friesland Campina Birgit Albersen
Optimus Advies Toon v.d. Putten
Alfa accountants Hans de Bie
Countus Wolter-Jan Kistemaker
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) Gerda Pieters
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) Wouter Oude Voshaar
Achmea Adri Witlox
Nationale Nederlanden Ab Chakai
Nationale Nederlanden Richard Smit
Asbesttrein Koen Nieuwenhuis
Nederlandse Akkerbouw Vakbond Hans van Kessel
Stichting Stimuland Ingrid Jansen

Overijssel ambtelijk asbestoverleg : Naam
Gemeente Almelo Henny Loohuis
Gemeente Borne Anoeska de Jong
Gemeente Dalfsen Marco Borkent
Gemeente Deventer Adel Faltas
Gemeente Enschede René Pruysers
Gemeente Olst-Wijhe Lianne Arling
Gemeente Hellendoorn Ivonne Bieleman
Gemeente Haaksbergen Johnny Janssen
Gemeente Hengelo Marco Lode
Gemeente Kampen Lisa Bleize
Gemeente Rijssen-Holten Rob Gort
Gemeente Rijssen-Holten André Pierik
Gemeente Ommen Elmar Haneveld
Gemeente Ommen Ron Bethlehem
Gemeente Hardenberg Henk Heusinkveld
Gemeente Raalte Jetty Looijenga
Gemeente Dinkelland/Tubbergen Anne Voorpostel
OD IJsselland Roy Bruens
Provincie Overijssel Martine Brons
Provincie Overijssel Harry Stoffer
Provincie Overijssel Maarten Willering
Provincie Overijssel Marijke Hoogenboom



Tafel landelijk gebied
31 januari 2019
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Partijen

Dakeigenaren
Bedrijven
Corporaties
Instellingen
Particulieren

En hun vertegenwoordigers

Sector Financiële sector

Faciliterende 
overheden

Partijen
‘Meekoppelkansen’

Rijk incl RWS
Provincies/IPO
Gemeenten/VNG
Omgevingsdiensten

Verduurzaming
Circulair
Energietransitie
Zorg

Inventariseerders
Saneerders
Bouwers

Banken
Verzekeraars
Fondsen



Programma Versnelling

Programmabureau

Ambassadeurs

Samenwerkingsverband



Versnelling sanering asbestdaken

Gesaneerde asbestdaken Totaal (in mln. m2)

2014 6

2015 7

2016 10

2017 11

2018 (eerste 3 kwartalen) 9,6

Voorgenomen verbod op asbestdaken: per 1 januari 2025



Versnellingsaanpak asbestdakensanering

Programma-
bureau

Bewustwording  en 
communicatie

Financiering Uitvoering en
Quick wins

Communicatiepakket 
en nieuwe campagne 
Milieu Centraal.
VNG ondersteunt alle 
gemeenten

Informatie over 
financierings-
initiatieven
Nationaal fonds, met 
Rijk, provincies, 
gemeenten, banken

Best practices delen
Handreiking collectieven

www.asbesteversnelling.nl

http://www.asbesteversnelling.nl/


Programma vandaag
• Welkom!

• Workshops: 10.00-10.30
10.45-11.15

• Terugkoppeling

• Lunch

• Ervencoaching
• Financiële en fiscale aspecten
• Nationaal fonds
• Ruimtelijke ordening



Aan de slag!



Toekomst gerichte erven



Workshop
ERVENCOACHING, INTEGRALE AANPAK VAN DE ASBESTPROBLEMATIEK

Babke Roeterdink ,Stimuland
Wilco Pasman, gemeente Hof van Twente

Programma: 
• Voorstelronde
• Hof van Twente 
• Ervencoach
• Filmpje
• Uitwisseling van ideeën (leren van elkaar)



V E R N I E U W E N D   D E N K E N ,   V E R N I E U W E N D   D O E N
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Feiten en cijfers

• Oppervlakte van 215 km2

• 775 agrarische bedrijfslocaties
• 94 niet-agrarische bedrijven
• 1312 woningen
• 28 recreatiebedrijven
• 19 horecabedrijven



Opgaven in de Hof van Twente

• Meer dan 300.000 m2 vrijkomende 
agrarische bebouwing tot 2030

• 900.000 m2 asbestdaken
• Evenwicht tussen ruimtelijke kwaliteit en 

ontwikkelruimte
• Aantrekkelijk blijven voor (jonge) agrarische 

ondernemers
• Inspelen op maatschappelijke 

ontwikkelingen
• Aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers 

en recreanten



Van mogelijkheden 
naar resultaat

• Doorontwikkeling agrarische bedrijven
• Hergebruik vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
• Rood voor Rood
• Vergroten bestaande woningen
• Vergroten oppervlakte bijgebouwen woonbestemming
• Sloop ook inzetten voor andere ontwikkelingen
• Sloopvoucher
• Asbest (subsidie en breng mogelijkheden)
• Veegplan

Resultaat door: Ervencoaching en Integrale aanpak



Ervencoach

Snelweg 
A1

GoorMarkelo



Werkwijze 



Toekomstbestendige erven



Digitale toolkit



Toekomstgerichte Erven - Hegeman

https://www.youtube.com/watch?v=vLuhBrJ2wRs


Toekomstgerichte Erven - Assink

https://www.youtube.com/watch?v=lXDWPWc7Gvw&feature=youtu.be


Uitwisseling van ideeën



Voorbeeld Rood voor
Rood knooperf

2003

2018



Voorbeeld VAB
hergebruik met 
nieuwbouw

2010

2018

Kantoor 
(broedplaats)



Wat hebben we bereikt in het 
buitengebied

Rood voor Rood
• 75.000 m2 landschapontsierende stallen gesloopt
• 58 compensatiewoningen

Hergebruik agrarisch bedrijfsgebouw
• Circa 100 agrarische erven hebben een andere 

(neven)functie gekregen



financiële- en
fiscale aspecten

Lambert Schuldink
l.schuldink@countus.nl

06-52600337

Asbestsanering

mailto:l.schuldink@countus.nl


Programma
• Doelgroepen

• Afwegingskader

• Betaalt de fiscus mee?

Presenter
Presentation Notes
Toelichten, tussen haakjes belangrijke zaken die hier dan wel bijhoren wil je elkaar bereiken



Doelgroepen
• Dakeigenaren “actief” bedrijf

• Dakeigenaren “afbouw” bedrijf

• Dakeigenaren gestopte bedrijven/particulier > 35 m2

• Dakeigenaar < 35 m2



Afwegingskader

• Asbestsanering:
Investering, onderhoud of noodzakelijk kwaad?

• Overwegingen: - risico’s/verzekeren
- verwachtingen
- liquiditeit
- toekomst bedrijf/gebouwen

Presenter
Presentation Notes
Toelichten, tussen haakjes belangrijke zaken die hier dan wel bijhoren wil je elkaar bereiken



Afwegingskader

• Toekomst bedrijf:
- doorgaan of afbouw?
- VAB: tijdig anticiperen

locatiescan
fiscus voor zijn?!

• Mogelijkheden gebouwen in de toekomst

Presenter
Presentation Notes
Toelichten, tussen haakjes belangrijke zaken die hier dan wel bijhoren wil je elkaar bereiken



Afwegingskader

• Hoe financieren?

• Zijn er alternatieven?

Presenter
Presentation Notes
Toelichten, tussen haakjes belangrijke zaken die hier dan wel bijhoren wil je elkaar bereiken



Fiscale aspecten
Betaalt de fiscus mee?

• Bedrijfsvermogen of privé vermogen?

• Onderhoud of verbetering

• Optimale benutting investeringsfaciliteiten

• Voorziening

Presenter
Presentation Notes
Toelichten, tussen haakjes belangrijke zaken die hier dan wel bijhoren wil je elkaar bereiken



Fiscale aspecten
Onderhoud of verbetering

• Onderhoud
- Werkzaamheden om het bedrijfsmiddel terug te 

brengen in de staat zodat uitvoering van de
originele functie mogelijk is.

Presenter
Presentation Notes
Toelichten, tussen haakjes belangrijke zaken die hier dan wel bijhoren wil je elkaar bereiken



Fiscale aspecten
Onderhoud of verbetering

• Verbetering
- Wijziging of uitbreiding functie
- Hoge uitgaven t.o.v. aanschafwaarde
- Uitzonderingsgevallen

(direct na aanschaf / volledig afgeschreven)

Presenter
Presentation Notes
Toelichten, tussen haakjes belangrijke zaken die hier dan wel bijhoren wil je elkaar bereiken



Fiscale aspecten
Investeringsfaciliteiten (tabel 2018)
• KIA

- < € 2.300 0 %
- € 2.300 - € 56.642 28 %
- € 56.643 - € 104.891 € 15.863
- € 104.892 - € 314.673 € 15.863 minus 7,56 % van

investering boven € 104.891
- > € 314.674 0 %

• EIA 54,5 % (max. € 20/€30 per m²)

Presenter
Presentation Notes
Toelichten, tussen haakjes belangrijke zaken die hier dan wel bijhoren wil je elkaar bereiken



Fiscale aspecten
Voorziening
-> kosten ‘nemen’ voordat uitgaven zijn gedaan.

• 3 eisen
- Oorsprongseis (oorsprong kosten ligt voor einde boekjaar)

- Toerekeningseis (kosten kunnen worden toegerekend)

- Zekerheidseis (redelijk zeker dat kosten worden gemaakt)

Presenter
Presentation Notes
Toelichten, tussen haakjes belangrijke zaken die hier dan wel bijhoren wil je elkaar bereiken



Financiële en fiscale 
aspecten

Afsluitend:
 Afweging: 

- Wanneer saneren?
- Saneren van het dak of van de gebouwen?

 Voor ondernemers diverse fiscale faciliteiten
 Er komt een financieringsregeling (voor bedrijven?)
 Is aanbodbundeling mogelijk?

Presenter
Presentation Notes
Toelichten, tussen haakjes belangrijke zaken die hier dan wel bijhoren wil je elkaar bereiken



Stellingen
• De particulier met meer dan 35 m2 asbest zit 

klem. Sloopvouchers kunnen hier een oplossing 
bieden

• Voor oude intensieve veebedrijven kan een 
passend RvR beleid uitkomst bieden

• Bij afbouwende bedrijven is bewustwording 
belangrijk



(gestopte) agrariër
Welke bedrijven komen vrij? 

Welke gebouwen slopen?



Vragen?



Tafel landelijk gebied 31-1-2019 –
Workshop 3 Nationaal Fonds
www.asbestversnelling.nl

Liesbeth Schipper, 
Programabureau Versnellingsaanpak asbestdaken sanering

http://www.asbestversnelling.nl/


Nationaal fonds



• Subsidie was bedoeld voor versnelling, is uitgeput
• Samenwerking tussen Rijk, koploper provincies, SvN, VNG, 

BNG, Rabobank  (en verzekeraars) voor een leningenfonds
• Marktconforme rente
• Inclusief maatwerkleningen 

300 
miljoen

100 
miljoen

Bedrijven 
(agrariërs)

Particulieren

Aanleiding en inzet fonds



Contouren opzet fonds
• Risico-afdekking: 50 miljoen Rijk, 50 miljoen provincies 

(en/of gemeenten)
• Financiering fonds door BNG en Rabobank
• Leningen: 50% rijk, 50% provincie (en/of gemeente)
• Garanties voor maatwerkleningen is gezamenlijke 

opgave

300

50
50

Maatwerk?



Contouren opzet fonds
• SVn verstrekt de leningen
• Provincies en/of gemeenten krijgen ‘trekkingsrecht’ 

gerelateerd aan aantal m2 asbest in het gebied
• Voorwaarde is een gebiedsinventarisatie voor 

provinciaal of gemeentelijk gebied

• Verdere uitwerking door SVn, het Rijk neemt initiatief
• Streven: start dit jaar



Vragen? En vragen!

• Vragen?

• Wat is de opgave in uw gemeente?

• Hoe kunnen we agrariërs ondersteunen met dit fonds?

• Wat zijn essentiële punten voor gemeenten ?



Gemeentelijke rol bij 
asbestsanering

Patricia Hoytink-Roubos
Wethouder  Berkelland



Presentatie over de 
gemeentelijke rol bij 

asbestsanering

• Kijkje in Berkelland.
• 1. Handvatten gemeente.
• 2. Ruimtelijk beleid en afwegingen.
• 3. Aanjagende rol.



De opgaven van Berkelland.

• Een van de grootste plattelandsgemeenten.
• 44.000 inwoners.
• Krimpgebied.
• 6000 panden met asbest.
• Weinig verdienmodellen, geen rood voor rood.
• VAB en stoppende agrariërs.



Prognose vrijkomende
agrarische bebouwing tot 2030 in m2

Achterhoek tot 2030: 
1,3 mljn m2 komt vrij



1. Handvatten van een 
gemeente

• Bewustwording en educatie.
• Voorkomen van: gezondheidsproblemen, 

handhavingsprobleem in de toekomst en 
ondermijningsproblemen.

• Inventariseren van leegstand en 
toekomstverwachting van agrarische bedrijven 
door keukentafelgesprekken.

• Gebiedsgerichte aanpak (bv asbesttrein).
• Financiële stimulering. 
• Ruimtelijke sturing.



2 Ruimtelijk beleid en 
afwegingen.

• Bestemmingsplan Buitengebied als 
basis.

• Doel is behoud ruimtelijke kwaliteit.
• Herinvulling niet overal mogelijk dus 

sloopopgave.
• Géén rood voor rood meer 

toegestaan vanuit ons woonbeleid.



2.1 Hoe stimuleer je sloop?

• Koppeling sloop aan nieuwbouw door 
structuurvisie.

In 2017 vastgesteld:
Burgers mogen extra
bijgebouwen realiseren na 
sloop bij een buuragrarier,
óf storting in sloopfonds.



2.2 overig beleid.

• Plussenbeleid: Intensieve veehouderij die 
wil uitbreiden moet bovenwettelijke 
plussen leveren, sloop is daarbij een optie.

• Landschap: inpassing is overal een 
verplichting.

• Duurzaamheid: koppelingen mogelijk; Zon 
op erf bv

• Rode loper: meedenken bij 
erftransformaties



3. Aanjagende rol.

• Faciliteren gebiedsgerichte sanering via de 
asbesttrein.

• Sloopsubsidie.
• Asbestleningen.
• Informatievoorziening en vraagbaak.
• Via de omgevingsdienst zien we toe op 

uitvoering van saneringen.
• Regiodeal.
• Landelijk asbestfonds in de maak: 

meedenken



3.1Sloopsubsidie

• Gestopte agrariërs die hun stallen slopen 
kunnen bij de gemeente sloopsubsidie 
aanvragen van €10/m2.

• Dit wordt betaald uit het sloopfonds die 
Berkelland gevuld heeft met € 600.000,-



3.2 Asbestleningen.

• Sinds september 2018 in Berkelland 
asbestlengen mogelijk via Svn.

• Voor bedrijven, instellingen  en 
particulieren.

• Leensom max €50.000.
• Rentepercentage 1,6%
• Nieuw dak mag meegefinancierd.



3.3 Informatievoorziening en 
vraagbaak 

• Asbest helpdesk.
• In gesprek met andere 

koplopergemeenten, Provincie en Rijk.
• Samenwerking met LTO.
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