Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdaken sanering

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Er moet nog ruim 120 miljoen vierkante meter
asbesthoudende daken worden verwijderd. Het ministerie van Infrastructuur en milieu heeft in juli 2016 het
programmabureau voor de versnelling van de asbestdaken sanering opgericht. Het programmabureau
stimuleert en monitort de versnelling van de sanering van asbestdaken in Nederland en initieert flankerende
maatregelen mochten deze nodig zijn.
Samenwerking
Een groot aantal partijen heeft toegezegd mee te werken aan het gezamenlijk aanpakken van de grootschalige
sanering van asbestdaken. Deze ‘coalition of the willing’ telt inmiddels meer dan 30 organisaties in de
asbestketen. Ook hebben ambassadeurs (wethouders, gedeputeerden en andere bestuurders) toegezegd de
sanering van asbestdaken vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en rol verder te brengen.
Er is in kaart gebracht welke acties nodig zijn om de versnelling van de sanering te realiseren. Het
programmabureau zorgt ervoor dat er voor het einde van het jaar een uitgewerkt plan ligt. Bij de landelijke
aanpak ligt de focus op het identificeren van acties per doelgroep om zowel het marktaanbod als de vraag naar
de verwijdering van asbestdaken te vergroten en te faciliteren. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het
organiseren van verwijdering op grote schaal, het faciliteren en stimuleren van aantrekkelijke
financieringsopties en het begeleiden en ontzorgen van eigenaren van asbestdaken.
Organisatie
Het programmabureau is een kleine organisatie die als volgt is opgebouwd:
• Liesbeth Schipper, hoofd programmabureau (werkzaam bij Royal HaskoningDHV)
• Jeroen Mooy, secretaris programmabureau (werkzaam bij Tauw)
• Arjan Hol, deskundige vanuit de asbestverwijderingsketen (werkzaam bij MiSa advies en secretaris van de
Vereniging voor aannemers in de sloop - Veras)
• Ruud Hoosemans, deskundige vanuit de asbestverwijderingsketen (programmamanager Agro
Asbestveilig)
De leden van het programmabureau over hun rol: “Wij spelen in het team als professional een onafhankelijke
rol en staan boven partijen in de asbestketen. Wij hebben geen andere belangen dan het programmabureau,
de versnellingsaanpak en het gezamenlijke belang. Ook al zijn wij een liaison met een achterban, tegelijkertijd
zijn we in staat zijn het overstijgende belang te dienen. Samenvattend zijn wij de mensen van het landelijk
programma.”

Wat staat centraal?
Om bij te dragen aan de versnellingsaanpak voor de asbestdaken sanering zijn drie centrale elementen van
belang:
1. De ‘coalition of the willing’ staat centraal: dit samenwerkingsverband wil de sanering van asbestdaken
aanpakken en goede, effectieve oplossingen ontwikkelen. Het programmabureau blijft hen betrekken en
ruimte bieden door het netwerk van ambassadeurs in te zetten en door initiatieven vanuit het
samenwerkingsverband te faciliteren en het netwerk te organiseren
2. Het programma koppelt korte aan (middel)lange termijn, om versnelling te bewerkstelligen. Bewustwording
en breed overleg over beleid en regelgeving, aandacht voor innovaties in de sector en kennisuitwisseling,
zijn van belang om op langere termijn de doelstellingen te halen. En op korte termijn stropen we de
mouwen op met een scherp oog voor het verder brengen of opschalen van bestaande initiatieven
3. Een flexibel, faciliterend programmabureau. Het bureau treedt niet in de eigen verantwoordelijkheden van
dakeigenaren, belangenorganisaties of aanbieders van oplossingen. De basis voor het programma is
verkenning en verbinding. Het programmabureau opereert langs de volgende drie themagerichte sporen:
• Bewustwording en communicatie
• Co-creatie van beleid
• Quick wins en ontwikkeling van een praktische aanpak die ontzorgt
Dat levert successen op, houdt het programma dichtbij de praktijk en geeft de kans snel effectieve
aanpakken te destilleren en eventuele knelpunten aan te pakken
Contact
• www.asbestversnelling.nl
• info@asbestversnelling.nl
• secretaris Jeroen Mooy: 06-51 27 32 88

