
Samen op reis  voor 
een asbestvr i je regio



Een kans
de aantrekkel i jke regio

de jeugd heeft 
de toekomst

herbestemming 
van agrarisch  
vastgoed

van oud naar nieuw: 
de DRU cultuurfabriek in Ulft

energie-opwekking 

‘Een schoon en gezond 
Gelderland dat ruimte biedt voor  
prettig leven, wonen, leren en 
werken voor iedereen. Waar we 
samen met bedrijven, onderwijs, 
maatschappelijke instellingen, 
gemeenten én inwoners plannen 
onwikkelen voor óns Gelderland. 
Zo brengen wij onze ambities tot 
leven’ 
Bea Schouten 
(gedeputeerde provincie Gelderland)
bron: www.gelderland.nl

recreatie
bron: Leisurelands



de aantrekkel i jke regio de asbestproblematiek voor de gemeente

stedelijk
1,9 milj m2

75% van de dakeigenaren krijgen geen ondersteuning.

bedrijven
terreinen

3,0 milj m2

in agrarisch gebied
9,2 milj m2

36.900 locaties 
met 250 m2 

toe-
komst-

gerichte 
agrari-

sche be-
drijven

Bedrijven (industrie en agrarisch) willen verder en hebben asbestsanering 
uitgevoerd of gepland. 

voormalig 
agrarisch 

vastgoed in 
particulier 

bezit

agrarisch 
vastgoed 

zonder per-
spectief

De huidige problematiek:
verbod op hebben van een  
asbestdak in 2024;
een dak van 30 jaar oud geeft 
1 tot 3 kg asbeststof per jaar  
(asbest is in 1994 verboden);
bij het huidige sanerings- 
tempo is alle asbest pas in 2044  
verwijderd;
versnellingsaanpak is nood- 
zakelijk om in 2024 asbestvrij te 
zijn als gebied. 

Concrete getallen Achterhoek:
geschatte handhavingskosten 
zonder versnelling € 18.000.000,- 
(€ 4.000,- per locatie); 
totaal 5 tot 7 miljoen m2 asbest in 
het buitengebied;
totaal circa 12.000 locaties, 
waarvan 9.000 particulier.

bewustwording? ontbrekende kennis?
urgentiebesef?

Bron: rapport Tauw i.o.v. provincie Gelderland

situatie Gelderland

onverzekerd vastgoed?

zorgkosten?

persoonlijke faillissementen?
verrommelling buitengebied?

ASBESTTREIN
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gevolgen van dumping?

risico van brand of calamiteiten 
en kosten voor opruiming 

naderhand?



Stakeholders
de coördinat ie ontbreekt

ASBESTDAK
particulier of (agrarisch) 

ondernemer

banken

verzekeraars

overheden

ondernemers

De dakeigenaar blijft verant-
woordelijk voor de sanering! 
De coördinatie ontbreekt. 
Bij de partijen die belang 
hebben bij elkaar, verschilt 
de mate van urgentiebesef. 
Samenwerking en het delen 
van de kennis is noodzakelijk  
voor succesvolle versnelling!

De Asbesttrein verbindt  
stakeholders en deelt kennis 
om  succesvol te zijn op de 
reis naar een aantrekkelijke 
regio. 



de coördinat ie ontbreekt creëer beweging bi j  dakeigenaar

Stappen bij saneren: 

1. asbestinventarisatierapport (inventarisatie, 
    monsters en rapportage);
2. sloopmelding met rapport bij de gemeente;
3. sanering golfplaten:
 - verwijderen asbestplaten
 - uitboren gordingen en schoonzuigen  
 - afvoeren asbest
 - gereedmelding asbestsanering;
4. montage nieuw dak;
5. eventueel leggen van zonnepanelen.

Duwende rol gemeente

Bewustwording dakeigenaren van het  
aankomende verbod en risico’s asbest is 
noodzakelijk: 

Risico’s voor de dakeigenaar: 
blootstelling asbest door verwering;
blootstelling asbest bij calamiteit (storm/     
hagel/brand);
waardedaling / onverkoopbaarheid vast-  
goed door asbestdak;
de verzekerbaarheid van asbestdaken 
staat onder druk;
bij verbod in 2024 is het illegaal asbest op   
het dak te hebben. 

Dilemma’s om nog niet te saneren:
financierbaarheid; 
onduidelijkheid/onbewust wet- en regel-  
geving en idee dat de overheid het   
wel oplost;
onduidelijkheid mogelijkheden herbestem-
ming en vergunningen;
saneerders komen niet voor kleine locaties 
of rekenen de hoofdprijs;
onzekerheid over eigen toekomst.

Kansen verzilveren door in de trein te  
stappen: 
dakeigenaar is van het asbestprobleem af;
door persoonlijke gesprek beste aanpak   
voor eigen unieke situatie;
voordelen gemeenschappelijke aanpak;
aantrekkelijke en toekomstgerichte locatie;
mogelijkheid om bij te dragen in de  
energietransitie.
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AIDAN
breng de t re in in beweging 

de verantwoordelijkheid verschuift in het proces
van de gemeente naar de dakeigenaar
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(informatieavond)

(keukentafelgesprek)

(inventarisatie en offerte)

U(uitvoering)

A     I       D      A     N



breng de t re in in beweging het  ver le idingsproces

Doelen en succesfactoren per fase:

ATTENTION - Informatieavond
          doel:  beweging in het buitengebied
      succes:  pro-actieve rol van de gemeente
 
INTEREST     - Keukentafelgesprek
          doel: vaststellen individuele asbestsituatie en ver-  
  kennen oplossingsrichting dakeigenaar
      succes:  onafhankelijk gesprek in eigen vertrouwde 
  omgeving

DESIRE        - Inventarisatie en offerte
          doel:  plan dakeigenaar uitwerken en concreet 
  maken in inventarisatierapport en offertes
      succes: iets betalen voor inventarisatie maakt dat   
  mensen de drempel over gaan en door willen    
  naar uitvoering

ACTION     - Uitvoering
          doel:  uitvoering en asbestvrije locatie
      succes: organisatie en planning is essentieel

NAZORG    - Gemeente en gebouweigenaar
          doel: klanttevredenheid dakeigenaar en gemeente  
  borgen en continu verbeteren om conversie te  
  verhogen naar een asbestvrije regio
      succes:  a) goede administratieve afwikkeling en benut- 
  ten subsidiemogelijkheden voor dakeigenaren
  b) systeem wat proces volgt en inzichtelijk   
  maakt, is noodzakelijk en levert waardevolle  data
 

A     I       D      A     N
De Asbesttrein versnelt de  
asbestsanering in het buiten-
gebied door de seriematige en 
collectieve aanpak d.m.v. de  
AIDAN-methode. De dakeige- 
naren worden mee op reis geno-
men en krijgen een optimaal plan 
van aanpak voor hun eigen situ-
atie. Door de collectieve aanpak 
kan er gesaneerd worden tegen  
optimale integrale kosten en 
wordt er samen gewerkt aan een 
asbestvrij buitengebied. 

In het AIDAN-proces is de rol van de  
gemeente belangrijk om aan 
te jagen, te stimuleren en te  
faciliteren. De duwende rol van 
de gemeente is aan de voor-
kant essentieel. Gedurende het  
proces verschuift deze rol naar de  
dakeigenaar. De dakeigenaar 
blijft juridisch verantwoordelijk 
voor zijn gebouwen.

Door goede nazorg, proces- 
begeleiding en goede monito-
ring wordt er continu verbeterd  
om een maximale conversie te 
krijgen. Het doel is dat iedereen 
die op een informatieavond komt 
van asbest bevrijd wordt.



Zet de eerste stap Het spoorboekje van de Asbesttrein

Wat is  de Asbest t re in:

- betrouwbare buurtgerichte aanpak
- one - stop - shopping
- subsidiemogelijkheden benutten
- transparant en georganiseerd
- samenwerken aan een asbestvrije regio
- oplossingsgerichte versnellingsaanpak 
   voor lokale overheid

Samen,  Sneller, Slimmer & Besparend
Stappen gemeente om de trein op 
de rails te krijgen: 

1. intake
2. plan van aanpak
3. kwartiermaken
4. uitvoeren AIDAN-methode 
5. helpdesk voor dakeigenaren
6. nazorg en inzicht asbestsituatie

team Asbesttrein

tel. 0315 711355 
info@asbesttrein.nl
www.asbesttrein

Wat vinden klanten van de Asbesttrein?

“De onafhankelijke kennis die wij kregen tijdens de informatieavonden en keukentafelgesprekken 
gaven bij ons de doorslag om asbest nu al te gaan saneren, terwijl we er nog niet mee bezig waren”

“We zijn blij dat we het gedaan hebben en dat geldt ook voor onze buren”

bestuurlijk ambassadeur 
aanpak asbestdaken

programmabureau ministerie I&M

Nieuwsgierig geworden naar uw spoorboekje voor versnelling?

Voor meer informatie:  

Patricia Hoytink-Roubos
wethouder gemeente Berkelland 

of


