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Nederland bereidt zich voor op asbestdakenverbod 

75% van gemeenten in beeld    
Van driekwart van de 355 Nederlandse gemeenten is in beeld hoe het staat met het aantal 

asbestverdachte daken. De Omgevingsdienst regio Utrecht maakte hiervoor een landelijke kaart. Dit 

gebeurde als voorbereiding op het wetsvoorstel voor een verbod op asbestdaken dat op 28 mei door 

de Eerste Kamer wordt behandeld. In de Tweede Kamer kon het wetsvoorstel rekenen op brede 

steun. 

Inventarisatie asbestdaken 

De kaart met het landelijke overzicht van asbestverdachte daken is gemaakt op verzoek van de 

Tweede Kamer, Staatssecretaris van I&W en het Landelijk Programmabureau voor de 

Versnellingsaanpak. De kaart is te raadplegen op: www.asbestversnelling.nl. Verreweg de meeste 

gemeenten hebben al een inventarisatie laten maken. Bij veel gemeenten die nog niet op de landelijke 

kaart staan is de inventarisatie inmiddels wel gestart of gaat deze binnenkort starten. Van nog 

ongeveer vijftig gemeenten (van de in totaal 355) is op dit moment niet bekend of een inventarisatie in 

de planning zit. 

Inzicht is stap één 

Het inzicht in het aantal m2 asbestverdachte daken per gemeente staat aan de basis van de verdere 

aanpak. Veel gemeenten anticiperen al op de komst van een verbod op asbestdaken. Zo worden er 

voorlichtingsavonden georganiseerd, wordt samenwerking met collectieve aanbieders gezocht en 

worden dakeigenaren persoonlijk aangeschreven. Mogelijk kan de kaart ook als monitoringsinstrument 

worden gebruikt. 

Landelijk stimuleringsfonds 

Op dit moment wordt er onder andere door de Rijksoverheid gewerkt aan een landelijk 

stimuleringsfonds. Dit fonds wordt een leenfaciliteit (geen subsidie) en is straks één van de financiële 

mogelijkheden waar een dakeigenaar gebruik van kan maken. Meer informatie volgt later vanuit de 

Rijksoverheid. Gemeenten moeten beschikken over een inventarisatie om straks te kunnen 

participeren in dit fonds. Mogelijk is dit voor de gemeenten die dit nog niet hebben gedaan een 

stimulans om een inventarisatie te maken. Die aanvullende gegevens worden straks toegevoegd aan 

het landelijke overzicht.  

Samenwerking  

Alléén door een goede samenwerking met betrokken partijen (het Landelijk Programmabureau voor 

de Versnellingsaanpak en de vele actieve provincies en Omgevingsdiensten) kon de kaart worden 

gerealiseerd. De Omgevingsdienst Regio Utrecht faciliteerde het initiatief voor de koploperprovincies 

Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg en Utrecht. Vanuit haar rol als kenniscentrum is de 

Omgevingsdienst een logische partner bij het realiseren van de landelijke kaart en het omzetten van 

data naar bruikbare informatie. In de provincie Utrecht werken de overheden inmiddels actief samen 

binnen het programma “Asbestdaken op nul”.  

 

http://www.asbestversnelling.nl/

