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MEMO  
 

Onderwerp : VNG inbreng t.b.v. hoorzitting Sanering Asbestdaken  

Van : Edward Stigter 

Aan : Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu 

Datum : 28 september 2017 

 

Inleiding 

Hoogstwaarschijnlijk zal vanaf 2024 het asbestdakverbod ingaan. De VNG steunt dat verbod.  

De uitdaging daarbij is enorm. Veel agrarische gebouwen hebben asbesthoudende daken en ook 

op woningen van vóór 1993 kan het zijn gebruikt. Het ministerie van I&M schat in dat de opgave 

een oppervlak betreft van 100 miljoen vierkante meter waarvan ongeveer 20% op particuliere 

woningen en schuurtjes. 

 

Wij merken bij gemeenten dat het onderwerp steeds meer gaat leven en de uitvoering  langzaam 

maar zeker op stoom komt. Er zijn overal in het land inventarisaties gestart, er worden regionale 

fondsen ingericht en er wordt daadwerkelijke tot sanering overgegaan. De samenwerking met de 

provincies is daarbij ook effectief. 

 

Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor de asbestdaken van anderen, het is aan de eigenaar van 

het asbestdak deze op tijd te laten vervangen. Bij corporatiewoningen verwachten wij dat het kan 

worden opgepakt in het reguliere onderhoud. Gemeenten kunnen er bij hen ook op toezien met 

prestatieafspraken. De particulier kan het echter niet alleen. Hij vraagt logischerwijs om 

ondersteuning van zijn gemeente. Dit is ook nodig om te komen tot een gecoördineerde straat- of 

wijkaanpak. Dat reduceert de kosten en zal het tempo van de sanering aanzienlijk versnellen. De 

asbestverwijderaar zal ook liever intekenen op een grote gecombineerde saneringsklus dan van 

een individuele woning. 

 

Ook voor asbestdaken op agrarische bebouwing geldt dat veel (stoppende) agrariërs de kosten niet 

of met moeite kunnen dragen. Hierbij geldt eveneens dat grote gecombineerde saneringsklussen 

effectiever en efficiënter zijn. Zowel de huidige Rijkspremie voor agrariërs als een aantal provinciale 

en gemeentelijke stimuleringsmaatregelen dragen bij, maar lijken niet voldoende om het doel op tijd 

te bereiken.  

 

Verduurzaming woningvoorraad 

Om het klimaatakkoord van Parijs te halen zal de bestaande woningvoorraad aangepakt moeten 

worden. Isolatie is daarbij de meest voor de hand liggende eerste stap. De VNG stelt voor om de 

infrastructuur van de gemeentelijke energieloketten1 daarvoor te gebruiken. Het doel van de 

loketten is immers om tot versnelling en opschaling van duurzame initiatieven en programma’s voor 

particulieren in de bestaande bouw te komen. De asbestdaksanering kan naar onze mening hierin 

samen oplopen. Zo sla je meerdere vliegen in één klap, de huiseigenaar ziet een verbetering van 

zijn woonsituatie in het vooruitzicht, de communicatie naar hem krijgt een geheel andere positieve 

toon en de gewenste opschaling is in beeld. De financiering van deze loketten loopt tot eind 2017. 

Een verlenging hangt nog in het luchtledige, wachtend op initiatieven van het nieuwe kabinet. 

 
 

                                                      
1 Landelijke dekking van lokale aanspreekpunten voor burgers voor vragen over zonnepanelen, isolatie, 

subsidie, financiering, enz. Geïnitieerd door de VNG met financiering van het Ministerie van BZK. 
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Rollen en taken gemeenten 

Er moet een aanzienlijke opschaling van de huidige aanpak komen om de doelen te halen. We zien 

dat er bij gemeenten nog veel vragen en zorgen leven en behoefte aan kennis over de 

verschillende aanpakken. Onze intentie is daarom om aan het landelijke programma 

versnellingsaanpak asbestsanering te gaan deelnemen, daarin een werkgroep toe te voegen met 

gemeentelijke vertegenwoordigers om dit soort zaken die voor gemeenten relevant zijn in de 

aanpak te inventariseren, verdiepen en uit te wisselen. Als onderdeel van het programma kan deze 

werkgroep ook snel schakelen met de andere sporen zoals communicatie en uitwerking financiële 

arrangementen. Ook zorgen wij dan voor een verbinding met de meer formele bestuurlijke 

netwerken van de VNG.  

 

Uitvoeringskwesties  

Hoewel wij het verbod steunen roept het bij ons nog wel vragen op wat de praktische 

uitvoerbaarheid betreft. Zo hebben wij de volgende knelpunten in beeld: 

 Handhaving: een verbod vraagt om handhaving bij overtreding. Gemeenten  en hun 

omgevingsdiensten worden geacht dat te doen. Dit zal dan inhouden dat zij miljoenen 

(corporatie)woningen en bedrijfsgebouwen moet gaan inspecteren en handhaven. Dit zal 

een enorme aanslag op de capaciteit in de handhaving betekenen. Los van de overweging 

of dit wel een pad is waar we in moeten gaan.  

 Financieringsarrangementen: enkel het verbod op zich zal er niet voor zorgen dat de 

opgave gehaald wordt. Er zijn simpelweg te veel woningeigenaren die het geld niet hebben, 

te oud zijn en/of niet kredietwaardig genoeg om hun dak te saneren met geleend geld. Een 

‘schoon’ dak zal de waarde van de woning niet direct verhogen en hypotheekregels zijn 

aangescherpt. Ook met de enorme agrarische leegstand is geen financiering voorhanden. 

De geboden subsidie biedt op de totale kosten ook geen serieuze prikkel. Gemeenten zijn 

huiverig om lokale vangnetregelingen in te richten als dit risico ten laste komt van de eigen 

begroting. Een laagrentende lening uit een landelijk fonds zal kunnen helpen. Een soort van 

gebouwgebonden revolverend fonds is samenloop met de verduurzamingsopgave zou ook 

soelaas kunnen bieden.  

 Capaciteit asbestbranche: alle asbestdakeigenaren kunnen niet tegelijk een beroep doen 

op de 350 professionele asbestverwijderaars. Dit gegeven alleen al vraagt om een 

gecoördineerde aanpak. 

 Communicatiecampagne: met nog maar zes jaar te gaan is een landelijke 

communicatiecampagne van groot belang. De particuliere huiseigenaar is nog onwetend 

dat actie geboden is en dat hij straks mogelijk met een onverkoopbare en onverzekerbare 

woning heeft. Deze kennis is de basis van een gesprek met de gemeente.  In de campagne 

moet ook duidelijkheid worden geboden over wat een particulier zelf mag en kan doen. De 

grens van maximaal 35 M2 zelf verwijderen is daarbij arbitrair. Het wettelijke verbod moet 

ook daadwerkelijk uw Kamer passeren en in de Staatscourant worden gepubliceerd. Een 

‘mogelijk” verbod is een slechte opening van het gesprek met een asbestdakeigenaar.  

 Belemmerende regelgeving: Er moet bekeken worden of er wetgeving in de weg staat van 

een versnelling van de asbestsanering. Gemeenten attenderen er ons bijvoorbeeld op dat 

het verbod op verstoring uit de Wet Natuurbescherming veel maatregelen vereisen en mag 

op veel plaatsen een deel van het jaar niet gewerkt worden. 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Richard van Vliet op 

richard.vanvliet@vng.nl  of 06 575 93 158. 
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