De asbestdaken
sneller eraf

Overzicht van versnellingsinitiatieven in Gelderland

Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden in Nederland. Dat vraagt in
Gelderland een verviervoudiging van het tempo waarin asbestdaken
worden verwijderd: van een kwart voetbalveld naar een héél
voetbalveld per werkdag! De provincie Gelderland deelt informatie
over Gelderse initiatieven die bijdragen aan deze versnelling. Dit
overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Kent u een initiatief dat hier
ontbreekt? Tip ons dan via asbestdaken@gelderland.nl. Een overzicht
van versnellingsinitiatieven buiten Gelderland vindt u hier.
Plan van aanpak

Inventarisatie

Plan van aanpak versnelling
De volgende Gelderse overheden stellen een plan
van aanpak op voor de versnelling van de aanpak
van asbestdaken: gemeente Apeldoorn, gemeente
Arnhem, gemeente Epe, provincie Gelderland. De
provincie stemt de versnellingsaanpak af met die
van de provincies Overijssel, Limburg, Drenthe en
Noord-Brabant.

Inventarisatie locatie en hoeveelheid asbestdaken
De volgende Gelderse gemeenten inventariseren
de asbestdaken binnen hun gemeentegrenzen:
Voorst, Rheden en Rozendaal.

Gelderse Omgevingsdiensten
De Gelderse Omgevingsdiensten bespreken elk de
versnellingsnellingsmogelijkheden met de bij hen
aangesloten gemeenten.

Pilotstudie inventarisatiemethoden
Adviesbureau Tauw werkt in opdracht van de
provincie Gelderland aan een betrouwbare methode
om de aanwezigheid van asbestdaken te
inventariseren in de gemeenten Epe, Arnhem en
Apeldoorn. Hierbij worden verschillende
inventarisatiemethoden gecombineerd.
Pilotstudie volkstuinencomplex
De gemeente Arnhem voert een pilotstudie uit
naar de aanwezigheid van asbest in
volkstuinencomplexen.

Bewustwording

Uitvoering

Agrarische jongeren
Gemeente Ede stimuleert de bewustwording ten
aanzien van de asbestdaken problematiek bij
agrarische jongeren via het Gelders Agrarisch
Jongeren Kontakt.

Asbesttrein
De Asbesttrein is een initiatief van
Coöperatie Synprofect en LNAGRO de Ondernemerij.
De Asbesttrein is een methode om slim en
seriematig de asbestdaken in het buitengebied te
saneren. De methode wordt in Gelderland voor het
eerst toegepast in de gemeenten Bronckhorst,
Berkelland en Oude IJsselstreek. Deze gemeenten,
de Regio Achterhoek, de Rijksoverheid en de
provincie Gelderland betalen de opstartkosten van
dit initiatief.
Kingspan
Onder de naam ‘Kingspan Future Proof’ biedt
het bedrijf Kingspan een totaalaanbod voor
dakeigenaren, waarbij de vervanging van het
asbestdak wordt gefinancierd en uitgevoerd.
Zon op erf
Zon op Erf is een initiatief van de Coöperatieve
Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM)
om leegstaande agrarische stallen te slopen en op de
vrijgekomen ruimte zonnepanelen te plaatsen.
Het asbest wordt daarbij verwijderd. Zon op Erf
wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie
Gelderland.
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Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.
Kent u een initiatief dat hier ontbreekt?
Tip ons dan via asbestdaken@gelderland.nl.

