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OPROEP: LAAT ASBESTDAKEN NIET LIGGEN! 
 
Asbestdaken blijven liggen: steeds meer asbest in de leefomgeving.  
Inzet Rijk voor versnelling noodzakelijk. 
 
Het belang van de leefomgeving voor onze gezondheid wordt genoemd, maar het nieuwe 
regeerakkoord rept met geen woord over de gevaren van asbestdaken. En dat terwijl het 
verwijderingstempo van asbestdaken op een historisch dieptepunt is beland. Er ligt nu nog 
ruim 80 miljoen m2 aan asbestdaken in Nederland. Zo gaat het tot ver in het volgende 
decennium duren voordat de grootste bron van asbestvezels in onze leefomgeving is 
weggenomen. Dit leidt tot onnodige slachtoffers van asbestgerelateerde ziekten. De aanpak 
van asbestdaken moet daarom anders, steviger. Een sterkere rol van het Rijk is nodig om de 
verwijdering van asbestdaken te versnellen. Wij roepen op om dit in de uitwerking van het 
regeerakkoord te verankeren. 
 
De stimuleringsacties, zoals afgesproken in de samenwerkingsverklaring van maart 2020 zijn 
onvoldoende. Er wordt op dit moment nog maar 40% gesaneerd ten opzichte van 2018. 
Deze trend moet snel worden gekeerd. Want asbestdaken verweren steeds meer en laten 
dus ook steeds meer asbestvezels vrij in de lucht.  
 
De stimuleringsaanpak van asbest door de Vlaamse regering is een goed voorbeeld hoe je in 
samenwerking met decentrale overheden en sectorvertegenwoordigers de aanpak kan 
versnellen. In ons land kan dit ook: 

• als het Rijk meer regie voert,  

• de ondersteuning door het landelijk programmabureau wordt uitgebreid, 

• en gemeenten en eigenaren ook financieel worden gestimuleerd om stappen te zetten 
(plannen van aanpak, asbestinventarisaties en subsidiëring van koppelkansen).  

 
Een veel actievere bijdrage van de landelijke overheid is nu noodzakelijk om de vertraging te 
keren en versnelling te realiseren. Wij roepen de nieuwe regering op om in de uitwerking 
van het regeerakkoord het nieuwe elan te tonen met meer regie en een forse impuls voor de 
asbestdakenaanpak. Zodat de kansen voor een gezondere leefomgeving, meer plek voor 
zonnepanelen en snellere transitie van landbouwbedrijven echt worden benut. Wij, als 
ambassadeurs van de asbestdakenaanpak, werken graag mee aan zo’n actievere aanpak. 
 
 
Rob van Muilekom, gedeputeerde provincie Utrecht 
Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel 
David de Vreede, wethouder gemeente Lelystad 
 
Mede namens:, 
Tjisse Stelpstra, gedeputeerde provincie Drenthe 
Cora Smelik, gedeputeerde provincie Flevoland 
Jan van der Meer, gedeputeerde provincie Gelderland 
Jeroen Olthof, gedeputeerde provincie Noord-Holland 
Jan Hoek, wethouder gemeente Almere 
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Karin Dekker, wethouder gemeente Assen 
Maikel van der Neut, wethouder gemeente Berkelland 
Wilma de Boer - Leijsma, wethouder gemeente Eemnes 
Harry Scholten, wethouder Gemeente Hof van Twente 
Marieke Schouten, wethouder gemeente Nieuwegein 
Rob Jorg, wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Richard Kortenhoeven, wethouder gemeente Wierden 
Teun Stam, voorzitter Vereniging voor Aannemers in de Sloop VERAS 
Bastiaan Jansen, voorzitter Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke 
Bouwmaterialen VVTB 
Thomas Hazenberg, business unit manager SGS Search 
Udo Waltman, directeur Sansidor 
Yvonne Waterman, voorzitter Expertise Centrum Asbest & Vezels en voorzitter Stichting 
European Asbestos Forum 
Anton Legeland, Stichting Ruimtevitaal-regisseurs i.s.m. LNAGRO 
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