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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 

 

 

Helaas is gebleken dat in de eerdere brief die wij u stuurden over de toolbox aanpak sanering 

asbestdaken (TLE/U201800725, d.d. 25 september), de link naar de toolbox niet duidelijk genoeg 

was en er enkele woorden zijn weggevallen. Hierbij onze excuses daarvoor en de aangepaste brief.   

 

Per 2024 zijn vermoedelijk alle asbestdaken in Nederland verboden. De VNG heeft op 24 

september op het AsbestFeitenCongres van SGS Search een praktische toolbox ontvangen met 

daarin  ondersteuningsmiddelen voor gemeenten. Wij brengen deze toolbox graag bij u onder de 

aandacht.  

 

De  toolbox biedt gemeenten handvatten om hun organisatie voor te bereiden en inwoners te 

informeren over het aankomende asbestverbod op daken. De toolbox is ontwikkeld door de partijen 

die betrokken zijn bij het landelijke programma Versnellingsaanpak asbestdaken sanering in 

samenwerking met de ambassadeurs van de Versnellingsaanpak.  

 

Momenteel ligt er ongeveer 80 tot 90 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken in 

Nederland. In onze ledenbrief Sanering Asbestdaken (28 juni 2018, Lbr. 18/033) informeerden wij u 

over deze opgave en de rol van gemeenten daarin. In die ledenbrief gaven wij ook aan dat het nu 

stimuleren van asbestdakensanering veel goedkoper is dan handhaving achteraf in 2024.  

 

De toolbox die u vindt in de link onderaan deze brief biedt allerlei mogelijkheden om de stimulering 

van de asbestdakenverwijdering in gang te zetten. Hij bevat een scala aan direct bruikbare 

instrumenten, zowel voor u als bestuurders als voor de uitvoeringspraktijk.  
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https://www.vng.nl/


U ontvangt instrumenten voor:   

- bewustwording en communicatie;  

- financiële arrangementen;  

- gezamenlijke uitvoering / collectieven;  

- inventarisatie en monitoring.  

 

Gemeenten zijn een essentiële schakel in de bewustwording bij eigenaren van asbestdaken. U 

staat er echter niet alleen voor. Het samenwerkingsverband dat de toolbox heeft ontwikkeld, wil u 

graag helpen met uw opgaven. Hiervoor zijn het Programmabureau en de werkgroep van 

koplopergemeenten beschikbaar.  

 

Wij wensen u veel succes met de versnellingsaanpak voor de sanering van asbestdaken.  

 

Klik op onderstaande afbeelding om naar de toolbox te gaan: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie: 

 
- Ledenbrief Sanering Asbestdaken (28 juni 2018) 

- Website Asbestversnelling / Programmabureau 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

E. Stigter 

Directeur Beleid  

https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/asbest/brieven/sanering-asbestdaken
https://www.asbestversnelling.nl/programmabureau/
http://www.asbestversnelling.nl


 

 


