
 

 

 

Datum 

24 januari 2022 

 

Onderwerp 

Inbreng VNG, Aedes, LTO en VEH debat externe veiligheid 26 januari 

  

Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, 

  

U heeft woensdag 26 januari het debat externe veiligheid. Daar staat ook het agendapunt ‘Voortgang 

Asbest’ geagendeerd met 

De brief ‘Problematiek rondom asbest’. VNG, Aedes, LTO en VEH willen graag u attenderen op 

enkele belangrijke punten op de asbestsanering. 

  

Risicoperceptie asbest bekijken vanuit de volksgezondheid 

Het is van groot belang om genuanceerd naar de risico’s voor mens en milieu te gaan (leren) kijken. 

Om vervolgens vanuit leefomgeving risicogericht te gaan (leren) kijken. Een juiste perceptie van 

risico’s van asbesttoepassingen is nodig.  

De afgelopen decennia is er vaak eenzijdig gekeken vanuit werknemersperspectief 

(arbeidsomstandigheden/SZW) in bepaalde beroepen. Hoewel terecht dat er veel aandacht voor de 

veiligheid en gezondheid van werknemers is, een breder perspectief is echter noodzakelijk. Het RIVM 

heeft een meer genuanceerde visie dat de kans op het krijgen van asbestkanker niet of nauwelijks 

toeneemt bij lage blootstellingsniveaus. Wij verzoeken u om dit uitgangspunt meer aandacht te (laten) 

geven om daarna aan de hand van dat uitgangspunt te bepalen wat vanuit de leefomgeving de 

asbestrisico’s zijn. Dus asbestrisico’s in gebouwen waar mensen wonen, in (bedrijfs)gebouwen waar 

mensen werken of winkelen, asbestrisico’s in de infrastructuur waar mensen (direct of indirect) gebruik 

van maken (treinstations, rioleringsnetwerk, etc.) en risico’s in de bodem waar mensen in aanraking 

mee kunnen komen.  

  

Regie is nodig op de asbestopgave 

Wij roepen u op om van de staatsecretaris meer regie van de overheid te vragen op het 

asbestdossier. Het is hard nodig om te komen tot een goede evaluatie van het gevoerde beleid op de 

asbestopgave. Als het gaat om de asbestopgave is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

‘coördinerend’ departement.  

Wij roepen u op te vragen dat dat I&W een brede beleidsevaluatie asbest uitvoert en dat 

interdepartementaal afstemt.  Niet alleen gericht op de asbestdaken. Het coördinerende departement 
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IenW zou hiertoe in staat gesteld moeten worden om een extern onderzoek (zoals de NSOB of een 

interbestuurlijke werkgroep zoals recentelijk bij Commissie Ter Haar) te laten uitvoeren.  

  

Opgave integraal vanuit één overheid bekijken 

De opgave op asbest vraagt om een aanpak met een brede focus op de volksgezondheid, de 

leefomgeving en gebouwde omgeving. In de afgelopen decennia is het juist het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid geweest die in de praktijk invulling heeft gegeven aan een asbeststelsel, 

grotendeels gebaseerd op een beperkte blik van enkel de arbeidsomstandigheden terwijl het 

ministerie van Binnenlandse Zaken gaat over de gebouwde omgeving. 

De VNG heeft vanaf 2019 opgeroepen om aandacht te geven aan de asbestopgave vanuit de “één 

overheid-gedachte” en interdepartementaal het asbestdossier fundamenteel te herzien. Ook nu 

roepen we daartoe op. Daarnaast zijn er diverse andere rapporten die om herziening van het stelsel 

vragen (bijvoorbeeld over de rol van actoren binnen het asbeststelsel).  

Het wordt tijd dat er echt invulling gegeven wordt aan de aanbevelingen van prof. dr. Frissen van het 

NSOB. De Tweede Kamer heeft in november 2020 de motie Smals c.s. (25883-398) aangenomen die 

oproept de uitgangspunten van het rapport van prof. dr. Frissen van het NSOB serieus te nemen en 

handhaving en publieke sturing op het asbestdossier te versterken.  

  

Interbestuurlijke samenwerking eerst, daarna pas de beurt aan marktpartijen  

De VNG pleit er tevens voor om interbestuurlijk te gaan samenwerken (IenW/IPO/VNG/UvW/BZK)) en 

zo meer aandacht te geven aan asbest als opgave (breder dan asbestdaken) in de 

leefomgeving/gebouwde omgeving.  

• Nu werkt het ministerie van IenW vooral samen via een Programmabureau waar marktpartijen 

deel van uit maken. Een herbezinning van deze manier van werken is echt nodig. 

• Van alle activiteiten in de pakketaanpak via het Programmabureau vragen wij u voorrang te 

laten geven aan een vervolgonderzoek voor de asbestdaken. Het Programmabureau heeft 

hiervoor inmiddels een Plan van Aanpak uitgewerkt. Opmerkelijk is wel dat bij het opstellen 

van het Plan van Aanpak, in tegenstelling tot de strekking van de motie Stoffer/Geurts, de 

‘opdrachtgevende’ organisaties niet betrokken zijn geweest. Dat neemt niet weg dat VNG, 

samen met de gezamenlijke omgevingsdiensten als betrokken partijen, snel wil komen tot een 

andere aanpak voor de uitvoering van de motie Stoffer en Geurts (Kamerstuk 28089, nr. 189).  

• Het onafhankelijke vervolgonderzoek moet uitgezet worden - niet via de structuur van het 

Programmabureau – maar door de samenwerkende overheid. De VNG wil ook betrokken 

worden met de situatie, aanpak en kosten voor asbestleiendaken (Kamerstuk 28089, nr. 110). 

Bij onafhankelijk onderzoek denkt de VNG aan een TNO (of een gelijksoortige onafhankelijke 

organisatie in België, Vito). Dit om de onafhankelijkheid te borgen en zaken te objectiveren. 

Daar vallen ook de asbest-leien daken onder. 

  

Tevens is in bovengenoemde brief te lezen onder het kopje ‘Zakelijk fonds’ dat er niet wordt 

overgegaan ‘tot de oprichting van een zakelijk fonds en wil ik in overleg met de ambassadeurs zoeken 

naar een alternatieve besteding van de beschikbare middelen. Daarover kan het nieuwe kabinet dan 

een beslissing nemen.’ Logischer zou zijn als eerst:  

1. interbestuurlijke samenwerking wordt gezocht en dat  
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2. marktpartijen én eigenaren daar later kennis van nemen of betrokken worden, indien nodig. 

Ook lezen we in de brief onder het kopje ‘Vergroten aantal deelnemers aan de samenwerking’ 

dat het Programmabureau een plan van aanpak heeft opgesteld. Ook hier is geen sprake van 

interbestuurlijke samenwerking. 

  

Bied financieel perspectief aan gebouweigenaren voor hun asbestopgave en koppel deze aan 

verduurzamingsambities  

Tot slot. Asbest is nog in grote mate aanwezig in de totale leefomgeving. In de gebouwde omgeving is 

het een enorme opgave voor eigenaren om alle asbesttoepassingen in de komende jaren (op 

natuurlijke momenten) te verwijderen. Wij denken aan twee voor de hand liggende maatregelen: 

subsidies en stimuleren van innovaties. 

1. Sanering is op dit moment kostbaar en met het verduurzamen kom je veelal asbest tegen. 

Asbest loopt de verduurzaming vaak voor de voeten. Voordat je mag verbouwen moet je 

(wettelijk) bijna altijd eerst het asbest inventariseren en door specialisten laten verwijderen. 

Het is dan ook logisch om de asbestopgave in NL te koppelen aan de ‘renovatiegolf’, mede 

ingezet vanuit Europa (fit for 55%). Het kabinet wil met een klimaat- en transitiefonds van € 35 

miljard de komende 10 jaar onder andere de gebouwde omgeving verduurzamen. Daarnaast 

gaat het kabinet aan de slag met een langjarig Nationaal Isolatieprogramma om woningen 

sneller en slimmer te isoleren. Logisch zou zijn om rekening te houden met de asbestopgave. 

2. Daarnaast kan bijvoorbeeld het stimuleren van vervolgonderzoek over de blootstelling van 

asbestdaken (vervolg op een eerder Arcadis-onderzoek) er voor zorgen dat met 

schuimproducten de sanering van de asbestdaken snel goedkoper kan. Maar ook andere 

asbesttoepassingen kunnen waarschijnlijk goedkoper worden gesaneerd. Innovaties moeten 

vanuit leefomgevings-perspectief gestimuleerd worden. Wij pleiten voor het stimuleren van 

verlaging van de saneringskosten vanuit leefomgeving met behoud van de veiligheid. 

  

We hopen dat u onze inbreng kan meenemen in uw voorbereiding 

 

 

 

 

 

 

 

 


