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Asbestdaken verbod 2024 – Het dak gaat eraf!
Noodzaak voor een Nationaal Deltaplan Sanering
Omdat saneren ook veel oplevert…

Asbestdaken

De Urgentie – Omdat het anders nooit gaat lukken
* De Harde Feiten op een Rij

Er ligt in Nederland nog 120 miljoen m2 asbesthoudend
dak (meer dan genoeg om de stad Utrecht geheel te
overkappen). In de huidige situatie verwijderen we
slechts 4 miljoen m2 per jaar. Met nog acht jaar te gaan,
zullen we het tempo dus aanzienlijk moeten opschroeven.

* Omdat Het Nu Echt Moet
Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is gewijzigd: vanaf
1-1-2024 is asbesthoudende dakbedekking verboden!
De regering ziet voor gemeenten en provincies een
belangrijke rol weggelegd als het gaat om handhaving én
het stimuleren van asbestsanering.

Het Rendement- Omdat Saneren Ook Veel Oplevert
Natuurlijk kosten asbestsanering en vervangende investeringen de dak eigenaren veel geld.
Maar laten we ook oog hebben voor de andere kant van de medaille; voor de economische
impulsen en de andere bijkomende voordelen. Níet saneren kost onbeschrijflijk veel meer.
Beperking Gezondheids- en VeiligheidsRisico’s
• 1300 asbest gerelateerde overlijdens per jaar (Gezondheidsraad)
Beperking Milieuschade
• 1-3 kg zwerfasbest per 1000 m2 per jaar, dat is
120.000 – 360.000 kg aan asbestvezels per jaar
Extra Werkgelegenheid & Investeringen (€4,25 Miljard)
• saneringskosten € 1 miljard
• vervangende investeringen € 3,25 miljard
Voorkomen Kapitale Brand- en Stormschades
• meer dan de helft van alle branden treft agrarische
bedrijven (in veel gevallen ligt daar nog asbest op het dak)
Voorkomen Maatschappelijke Onrust en Impact
• zie de impact van recente branden waar asbest vrij kwam
in Roermond, Alkmaar en Wateringen
Waardestijging Opstallen (en Onderpanden)
• van groot belang voor de eigenaars, de banken én de verkoopbaarheid
Revitalisering Platteland en Bedrijventerreinen
• verbeteren van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit
• combinatie van leegstand en asbestdaken: er ligt 15 mln. m2 asbestdaken op Vrijkomende
Agrarische Bedrijfsgebouwen
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De Hoofdlijnen – Omdat het sneller en beter kan
Het realiseren van de doelstelling ‘alle asbest van het dak in 2024’ wordt enorm belemmerd door
tegendraadse maatregelen, een gebrek aan capaciteit en een vaak zeer inefficiënte aanpak.
Dat schreeuwt om actie op de volgende punten:
Integrale Aanpak / Intensieve Samenwerking
• saneren van het saneringsproces: minder regels, meer synergie
• gezamenlijke en uniforme aanpak met alle toezichthoudende instanties (gemeenten e.a.)
• uitvoering door ketensamenwerking in ‘asbesttreintjes’
• overall regie & coördinatie gericht op de uitvoering
Werk Maken van Flankerend Beleid
• een omvangrijke en eenvoudige Rijksregeling
• pakket aan (financiële en fiscale) stimuleringsmaatregelen
o opschorten stortbelasting
o laag Btw-tarief
• versoepelen voorwaarden bestaande provinciale subsidie (asbest eraf, zonnepanelen erop)
Extra Specialisten voor Uitvoering en Inspectie
• investeren in opleiding en training
• betere samenwerking Regionale UitvoeringsDiensten (RUD’s)
Inzetten op Innovatie
• nieuwe technieken en nieuwe, meer gestructureerde aanpak
Integrale Stimuleringscampagnes
• ontzorgen van dak eigenaren door projectaanpak (per stad, regio of bedrijventerrein)
• bewustwording en werving voor projecten.
Alles is gericht op het ontzorgen van dak eigenaren, gemeenten(minder handhavingskosten),
provincies (realiseren energiedoelstelling), de asbestbranche (gestructureerde aanpak) e.a.

Onze Expertise – Omdat wij weten hoe het moet
Het Landelijk Stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig bewijst zich sinds 2013 met een
succesvolle geïntegreerde aanpak. Wij kennen de knelpunten en de wereld van
asbestverwijdering, wij weten waar het asbest zit én hoe je dat zo effectief mogelijk kunt
verwijderen. Het kabinet wil deze lijn met kracht voortzetten, zoals het
aangeeft in de recente wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit.
Daarom gaan wij verder als Nationaal Deltaplan Sanering Asbestdaken
en verbreden wij onze aanpak naar álle asbestdaken. We richten ons
dus ook op bedrijven buiten de agrarische sector en op
particulieren met asbestdaken. Daar hebben we ú bij nodig.

Uw Bijdrage – Omdat het ook in úw belang is
Asbestsanering kan en mag niet enkel
de verantwoordelijkheid zijn van de dak
eigenaar. Daarom vragen wij alle
belanghebbenden vanuit hun belang en
positie te doen wat nodig en mogelijk is
om ons gezamenlijk doel te bereiken.
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