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Alkmaar/Deventer/Dordrecht/Oostvoorne, 22 november 2019. 

 

Aan: ·(geadresseerde (zie bijlage)) 

 

Betreft: 

Samenwerkingsovereenkomst Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdakensanering 

 

Zeer geachte (naam geadresseerde), 

 

 Samenvatting 

Het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdakensanering heeft u en ons uitgenodigd 

een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Daarmee conformeren ondertekenaars zich aan 

het plan van aanpak van 4 oktober 2019, gepresenteerd door staatssecretaris (nu minister) S. 

van Veldhoven-van der Meer. Haar plan beoogt dakeigenaren te verleiden tot sanering over te 

gaan. 

Wij, een groep eigenaren, concluderen dat niet één van haar zes voorstellen, en evenmin de 

combinatie van alle zes, het etiket ’nieuw’ rechtvaardigen. Haar plan is onvoldoende om ons 

over de streep te trekken. Wij gaan de overeenkomst niet tekenen. Wij wachten met het 

vervangen van onze asbestdaken. Op basis van het plan van mevrouw Van Veldhoven 

voorzien wij eerder méér dan mínder problemen. 

Ons besluit botst met onze positieve opstelling want wij zijn bereid tot vervanging over te 

gaan vanuit het oogpunt van de volksgezondheid. Wij zullen ons committeren, en alle 

betreffende dakeigenaren in Nederland adviseren hetzelfde te doen, als een zevende 

voorwaarde wordt toegevoegd: een gerechtvaardigde substantiële financiële tegemoetkoming. 

Wij roepen u op net als wij alléén te tekenen als aan deze zevende voorwaarde wordt voldaan. 

Dat is in úw en in óns belang – en in dat van de volksgezondheid in Nederland. 

 

1. Inleiding 

De regering heeft bij monde van toen nog staatssecretaris, nu minister, S. van Veldhoven-van 

der Meer in oktober een ’nieuw’ plan gepresenteerd om Nederland van de resterende 

80.000.000 vierkante meter asbestdaken te verlossen1. Het beoogde wettelijke verbod, 

weggestemd door de Eerste Kamer, maakt plaats voor ’een situatie waarin de vrijwillige 

sanering wordt gestimuleerd en gefaciliteerd’2. 

In gewone-mensentaal: niet dwingen maar verleiden. 

                                                
1 ’Een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken’; persbericht Rijksoverheid 14-10-2019 ǀ 08:07 
2 Brief staatssecretaris S. van Veldhoven-van der Meer aan de Tweede Kamer d.d. 14-10-2019, kenmerk 

IENW/BSK-2019/193315. 



 

Sanering asbestdaken  22-11-2019 

2 

Een stakeholdersbijeenkomst, waarvoor ook uw organisatie was uitgenodigd, besprak het 

nieuwe plan van aanpak op 5 november 2019 in Amersfoort. Het Programmabureau 

Versnellingsaanpak Asbestdakensanering vroeg aanwezigen binnenkort een samenwerkings-

overeenkomst te tekenen en daarmee het nieuwe plan te aanvaarden als een gegeven, met 

plichten en rechten die daar bij horen. 

Met deze brief roepen wij, eigenaren van asbestdaken, u op de samenwerkingsovereenkomst 

pas te tekenen als dakeigenaren een solide financieringsregeling krijgen aangeboden in de 

vorm van een terechte compensatie/schadeloosstelling. Het door mevrouw Van Veldhoven al 

jaren gepropageerde leningenfonds is onvoldoende de door het Rijk geschapen onrecht-

vaardigheid te repareren en dakeigenaren te verleiden tot dakvervanging over te gaan. Zij 

moeten leningen altijd terugbetalen. 

 

2. Situatieschets 

Het nieuwe overheidsplan bevat zes ’categorieën van maatregelen’: 

1. Communicatie/vergroten bewustzijn. 

2. Het fonds. 

3. Ontzorgen. 

4. Meekoppelkansen. 

5. Monitoring. 

6. Vereenvoudiging saneringen. 

Pandeigenaren of hun vertegenwoordigers (LTO, VEH, CEAW, ondergetekenden) zijn níét 

betrokken geweest bij het opstellen van dit nieuwe plan van aanpak. Dat heeft ons bevreemd 

en teleurgesteld: 

 Eigenaren beschikken over veel kennis en ervaring op dit gebied. 

 Ondergetekenden en hun achterbannen stellen zich positief en coöperatief op. 

 Het betreft hún woningen en hún daken. 

 Eigenaren draaien, als het aan de regering ligt, volledig op voor de soms zeer hoge 

kosten – de regering praat en beschikt over hún geld. 

Het etiket ’nieuw’ op het huidige plan is misleidend en onjuist. Alle zes elementen staan in 

eerdere plannen en alle zes, zoals het fonds en de beoogde vereenvoudiging saneringen, zijn 

al jaren onderwerp van slepende discussies; tot nu toe zonder enig resultaat. Vergeleken met 

het door de Eerste Kamer weggestemde wetsvoorstel is sprake van slechts één ingrijpende 

wijziging. De bewindsvrouw laat de wettelijke verwijderingsplicht vallen. 

Daarmee bevat dit ’nieuwe’ plan van de staatssecretaris geen enkele prikkel dakeigenaren 

over te halen tot daksanering te besluiten. Vaagheden en open eindes zijn de belangrijkste 

kenmerken van haar plan. Eigenaren moeten bij de bank of bij ’het fonds’ geld lenen. 

Eigenaren moeten die leningen vroeg of laat terugbetalen. De door haar genoemde 

’vereenvoudiging saneringen’ is al jaren onderwerp van gesprek maar nog altijd zijn 

uitkomsten hiervan ongewis: kan het eenvoudiger, sneller, goedkoper? Wij adviseren iedere 

eigenaar te wachten op de uitkomsten. 

Bij recent aan het licht gekomen omvangrijke milieuproblemen (stikstof, pfas) heeft het 

kabinet de afgelopen weken razendsnel honderden miljoenen euro’s als onderdeel van een 
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oplossing uit de spreekwoordelijke hoge hoed getoverd. De regering is van mening dat 

asbestdaken een zó ernstig en zó acuut gevaar voor de volksgezondheid opleveren dat een 

wettelijk verbod nodig was (weggestemd door de Eerste Kamer). Het dikwijls herhaalde 

standpunt van mevrouw Van Veldhoven dat voor dít milieuprobleem ’geen geld beschikbaar 

is voor dakeigenaren’ steekt wel heel schril af bij de honderden miljoenen euro’s voor stikstof 

en pfas, inclusief het uitkopen van boeren. 

Eveneens heeft de regering geweigerd particuliere dakeigenaren vrijstelling van de btw te 

verlenen als begin van een financiële compensatie omdat, aldus mevrouw Van Veldhoven ’er 

geen dekking voor is’ (bedrijven zoals agrariërs hebben recht op teruggave van de btw). 

Tegenover de halsstarrige weigering eigenaren financieel tegemoet te komen staan de 

verdiensten van het Rijk aan onze daksaneringen (btw, loonheffing, winstbelasting/vennoot-

schapsbelasting: ongeveer éénvijfde van het totaalbedrag dat een particulier eigenaar kwijt is 

aan dakvervanging verdwijnt in ’s Rijks schatkist). 

Vanuit het perspectief van dakeigenaren had het oorspronkelijke wetsvoorstel één groot 

nadeel. Het Rijk legde de rekening, ten onrechte, geheel bij eigenaren neer. De colleges van 

burgemeesters en wethouders van Alkmaar (brief d.d. 09-04-2019), Deventer (brief d.d. 14-

03-2019) en Rotterdam (brief 04-04-2019) hebben bij de Eerste Kamer en bij de 

staatssecretaris op de schrijnende situatie van veel particuliere dakeigenaren gewezen en 

gepleit voor financiële ondersteuning. Ook de door mevrouw Van Veldhoven zelf aangestelde 

asbestambassadeurs hebben (brief d.d. 12-04-2019) een vergelijkbaar pleidooi gehouden. 

Eén van de zes speerpunten van de staatssecretaris zijn haar meekoppelkansen met de 

energietransitie. Los van de vraag of een dergelijke koppeling noodzakelijk is en welke 

voordelen die wellicht oplevert, is vooral sprake van meekoppelkosten: éérst € 20.000,-- tot 

€ 25.000,-- (of meer) uitgeven aan dakvervanging en daarná eenzelfde bedrag aan 

energietransitie. Op die manier zet het Rijk eigenaren van asbestdaken financieel op 

achterstand vergeleken bij andere huiseigenaren. 

Het ’nieuwe’ plan van mevrouw Van Veldhoven draagt de kiem van twee extra, potentieel 

grote problemen voor eigenaren in zich. 

Met name bij instedelijke asbestdaken, maar ook bij woningblokken in kleinere kernen, gaat 

het veelal om geschakelde daken van asbesthoudende leien. Er is sprake van dakdelers. 

Als de ene dakdeler wil vervangen en de buurman – ongeacht de motieven – níét, dan ontstaat 

een niet te onderschatten technisch en financieel probleem om twee verschillende dakhelften 

(de ene helft van bestaande, asbesthoudende leien en de andere helft van nieuwe 

dakbedekking) op een technisch verantwoorde en financieel haalbare manier waterdicht met 

elkaar te verbinden, met natuurlijk meteen de vraag: voor wiens rekening komen de extra 

kosten? 

Deze situatie van dakdelers gaat tot spanningen leiden tussen buren. Ook dit sociale probleem 

mag niet onderschat worden. Het Rijk stelt voor dat gemeenten dan eigenaren een ervencoach 

op hun (asbest)dak sturen. 

Kortom, het ’nieuwe’ plan lost bestaande problemen niet op en creëert nieuwe. 

Een gerechtvaardigde financiële tegemoetkoming is het beste verleidingsinstrument denkbaar. 
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3. Ons voorstel 

 

1. Een substantiële gerechtvaardigde financiële bijdrage door de overheid (een lening is 

dat niet). 

2. Duidelijkheid over de vereenvoudiging van de saneringsmethoden. 

3. Het opheffen van de ongelijke behandeling van gelijke gevallen: bedrijfseigenaren 

genieten fiscale en subsidievoordelen die níét gelden voor particulieren. 

4. Erkenning, met bijbehorende financiële ondersteuning, van enkele categorieën 

eigenaren die extreem hard geraakt worden. Zij zijn € 200,-- tot € 250,-- per m2 kwijt, 

waar dakvervanging bij een boerenschuur ongeveer € 30,-- per m2 kost. 

De rechtvaardiging voor onze eisen ligt in het feit dat de overheid, met name het Rijk, 

verantwoordelijk is voor ons probleem - níét de eigenaren zelf! 

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2020 van het Ministerie voor Infrastructuur en 

Waterstaat door de Tweede Kamer op 16 en 17 oktober jongstleden betoogde mevrouw Van 

Veldhoven dat ’het actief beschermen van ons leefmilieu een kerntaak van de overheid is’ en 

dat die ’verankerd is in de grondwet’ (art. 21). Zij voegde er aan toe: “Het is niet altijd direct 

duidelijk of en hoe stoffen schadelijk zijn.” En: “We moeten problemen voorkomen in plaats 

van achteraf aan de noodrem trekken.”3 

Daarmee formuleerde zij precies wat eigenaren van asbestdaken de rijksoverheid verwijten. 

De gevaren van asbest voor de volksgezondheid waren al vóór de Tweede Wereldoorlog 

bekend; zie bijvoorbeeld recente publicaties in dagblad Trouw4. Na WO2 is daar keer op keer 

op gehamerd in honderden artikelen in kranten en tijdschriften maar ook in het proefschrift 

van Stumphius5 en in TNO-rapporten6. Het Rijk stond in 1976 op het punt eindelijk zijn 

grondwettelijke verantwoordelijkheid te nemen en asbest te verbieden maar zwichtte voor de 

asbestlobby, zoals toen verantwoordelijk minister Boersma in 1988 toegaf7. Halsstarrig heeft 

mevrouw Van Veldhoven tot nu toe geweigerd te erkennen dat het Rijk veroorzaker is van de 

problemen: gezondheidsrisico’s; onbetaalbaarheid; ongelijke behandeling van gelijke 

gevallen; uitzonderlijke problemen bij vervanging van asbestleidaken; waardevermindering 

van onze huizen door het Rijksetiket ’gevaar - asbest’; verzekeringsmaatschappijen die 

asbestdakeigenaren de duimschroeven aandraaien door hun polisvoorwaarden aan te passen. 

Wij stellen tevens voor 2020 en 2021 te gebruiken als voorbereidingsjaren op een massale 

aanpak van asbestdaken. Het kabinet kan die twee jaar benutten om een fatsoenlijke en 

terechte financiële compensatieregeling, inclusief dekking, te regelen en tevens voor het 

uitwerken van allerlei losse eindjes in het plan van de staatssecretaris. 

  

                                                
3 https://debatdirect.tweedekamer.nl/2019-10-17/Financi%C3%ABn/plenaire-zaal/begroting-infrastructuur-en-

waterstaat-2020-voortzetting-13-52/video; vanaf 49:30 (van 04:16:36). 
4 Strafklacht asbest: moeilijk en emotioneel dossier en Nederlandse asbestslachtoffers eisen 

strafvervolging voor ‘doodslag op industriële schaal’; Trouw 16-11-2019. 
5 Dr. J. Stumphius: ’Asbest in een bedrijfsbevolking’; 1969. 
6 H.T. Planteydt, lid ’TNO-asbestcommissie’, geciteerd in de Volkskrant 23-08-1976: Cijfers TNO-commissie: 

Jaarlijks honderd asbestdoden. 
7 Maandblad voor Arbeidsomstandigheden, 1988. 

https://debatdirect.tweedekamer.nl/2019-10-17/Financi%C3%ABn/plenaire-zaal/begroting-infrastructuur-en-waterstaat-2020-voortzetting-13-52/video
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2019-10-17/Financi%C3%ABn/plenaire-zaal/begroting-infrastructuur-en-waterstaat-2020-voortzetting-13-52/video
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Conclusie 

Wij verzoeken u pas tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met het 

Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken over te gaan als het Rijk aan de door ons 

beschreven bezwaren tegemoetkomt. Zo’n tegemoetkoming heeft een dubbel effect. Die gaat 

ú ondersteunen bij uw taak dit taaie probleem helpen oplossen; en stimuleert eigenaren zich 

inderdaad te laten verleiden datgene te doen wat ze al heel lang willen: zo snel mogelijk op 

een sociaal, technisch en financieel verantwoorde wijze hun asbestdaken vervangen. 

Vanzelfsprekend kunt u een van ons benaderen mocht u behoefte hebben aan aanvullende 

informatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Leo Enthoven, Grutto 7, 7423 CZ Deventer (15 particuliere woningen met daken van 

asbesthoudende leien); leo.enthoven@gmail.com; 06 51180005 

mede namens 

Arie Mol, Tafelberg, Dordrecht (98 particuliere woningen met daken van asbesthoudende 

leien – inmiddels grotendeels gesaneerd); arie.mol@kpnmail.nl 

David van Wijk, Houtwaard, Alkmaar (72 particuliere woningen met daken van 

asbesthoudende leien); davidvanwijk@gmail.com; 06 54235089 

Henk Pit en Gerry Pit-Kortleven (Kantelenbuurt, Oostvoorne; 27 particuliere woningen met 

daken van asbestleien) 

 

 

 

 

 

Bijlage: geadresseerden 

mailto:leo.enthoven@gmail.com
mailto:davidvanwijk@gmail.com
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GEADRESSEERDEN: 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Drenthe 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Flevoland 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Friesland 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Gelderland 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Groningen 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Limburg 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Holland 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Overijssel 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Brabant 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Utrecht 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Zeeland 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Zuid-Holland 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Rotterdam 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Utrecht 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Almere 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Amersfoort 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Apeldoorn 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Arnhem 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Delft 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Ede 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Emmen 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Lelystad 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Aa en Hunze 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Berkelland 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Borger Odoorn

 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Bronckhorst 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente De Fryske Marren 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Goeree-Overflakkee 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Het Hogeland 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Hof van Twente 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Hollands Kroon 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Horst aan de Maas 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Hulst 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Medemblik 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Midden Drenthe 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Ooststellingwerf 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Opsterland 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Peel en Maas 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Schouwen-Duiveland 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Sluis 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Twenterand 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Westerveld 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Bergeijk 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Borsele 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Edam-Volendam 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Heerhugowaard 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Hellendoorn 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Midden-Delfland 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Nieuwegein 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Overbetuwe 



 

Sanering asbestdaken - geadresseerden  22-11-2019 

2 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Raalte 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Rijssen-Holten 

College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Someren 

Bestuur Omgevingsdienst NL 

Bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe 

Directie Omgevingsdienst Regio Utrecht 

Bestuur Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant 

Directie RUD Drenthe 

Directie Aedes 

Directie Vereniging Eigen Huis 

Directie LTO 

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) 

Platform Asbestdaken Lelystad t.a.v. Paul 

Stortelder 

Directie Rabobank 

Directie BNG Bank 

Directie Stichting Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 

Directie Verbond van Verzekeraars 

Directie Univé

Directie VERAS 

Directie Vereniging voor Verwijdering van Toxische 

en gevaarlijke Bouwmaterialen VVTB 

Directie Vereniging van asbestverwijderende 

bedrijven 

Directie Bouwend Nederland 

Directie RPS Nederland 

Directie SGS Search 

Adviesbureau Jan Tempelman 

Directie Milieu Centraal 

Directie Coöperatie Asbestschakel 

Directie Asbesttrein 

Directie Aanjaagteam Ondermijning 

Directie Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV) 

Directie Expertisecentrum Asbest 

Cc:  

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Programmabureau Versnellingsaanpak 

Asbestdakensanering 

 


