Deze e-mail is verstuurd aan experts en overheden met interesse in het
Gemeenteloket Asbest en het Collectief Asbest Saneren.
Open deze nieuwsbrief in uw browser.

Het zijn spannende tijden rond het asbestdakenverbod. Deskundigen, en zij die verklaren dat
te zijn, struikelen over elkaar heen. Verwarring alom. Ook bij onze deelnemers. Nooit waren de
bezitters van asbesthoudende daken terughoudender om hun dak te laten saneren. We horen
dat van saneerders en we zien dat in de lopende collectieven. Over enkele dagen weten we of
er aan de onzekerheid een einde komt. Dit zal bepalend zijn voor het gedrag van particuliere
huiseigenaren.
Gelukkig zijn er gemeenten die onverstoorbaar door blijven werken aan maatregelen om
huiseigenaren met een asbesthoudend dak op hun bijgebouw te helpen door ze te
ondersteunen. Er lopen op dit moment collectieven in Breda, Etten-Leur, Dinkelland, Losser,
Oldenzaal en Tubbergen. In deze nieuwsbrief aandacht voor onze nieuwe collectieven in
Zeeland en Gelderland. Volgende maand maken we er nog een aantal bekend!
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Nieuwe collectieven in Zeeland en Gelderland
Het aantal gemeenten dat een collectief voor particuliere huiseigenaren met een
asbesthoudend golfplaten dak op hun bijgebouw organiseert neemt snel toe.
In Zeeland schrijven de gemeenten op Walcheren (Middelburg, Veere, Vlissingen) samen Met
de Gemeente Goes de meer dan 3.600 particuliere huiseigenaren begin september aan om
hen te informeren over het asbest op
hun dak en de mogelijkheden die zij
hebben om hun dak te (laten)
saneren. Het regionale dagblad PZC
schrijft daarover in een redactioneel
commentaar:
Voorkomen
is
beter
dan
genezen. Vanuit
die
gedachte
hebben Goes, Middelburg, Veere en
Vlissingen
de
handen

ineen geslagen. Ze hebben geïnventariseerd hoeveel verdachte daken er zijn binnen hun
gemeentegrenzen. Na de zomer gaan ze huiseigenaren daarover informeren. Die krijgen
bovendien
de suggestie het opruimen te regelen via het Amsterdamse bedrijf iChoosr. De samenwerking
met zo’n commerciële partij kan de wenkbrauwen doen fronsen, maar de voordelen
lijken tegen de kosten op te wegen. Het voorbeeld van de vier verdient navolging. Als
andere Zeeuwse gemeenten zich niet bij dit initiatief aansluiten, zouden ze er op zijn minst
goed
aan
doen
de
asbestsanering
ook nu
al
in
gang
te
zetten.
In Gelderland gaat ook de Gemeente Apeldoorn starten met Collectief Asbest Saneren in
samenwerking met het Gemeenteloket Asbest. Deze gemeente heeft maar liefst meer dan
4100 asbestverdachte daken bij particuliere huiseigenaren. Mogelijk sluit nog een gemeente in
dezelfde
regio
bij
dit
collectief
aan.
Binnen zeer afzienbare tijd maken we nog een aantal nieuwe collectieven bekend inNoordBrabant en Gelderland.

Vaste startdatums voor nieuwe collectieven
De eerstkomende startdata voor nieuwe collectieven zijn:
 9 september 2019
 18 november 2019
 27 januari 2020

Deze data houden rekening met de vakantieperioden in diverse regio's. Een collectief
kent een voorbereiding van minimaal twee maanden nadat wij een samenwerking zijn
overeneengekomen.

Zonnepanelen en groene daken op het schuurdak?
Regelmatig krijgen wij de vraag waarom zonnepanelen en groene daken niet in
het standaard aanbod zitten. En hoewel wij een van de grotere partijen zijn op het
gebied van zonnepanelen op particuliere daken (in Nederland doen we dat onder
de naam Collectieve Inkoop Zonnepanelen van de Vereniging Eigen Huis) zitten
zonnepanelen niet standaard in het aanbod van Collectief Asbest Saneren. En dat
geldt
ook
voor
groene
daken.
Ons aanbod richt zich op particuliere dakeigenaren met een asbesthoudend
golfplaten dak op – uitsluitend – bijgebouwen (schuur, carport, garage, fietsenhok,
etc.). De redenen om standaard geen zonnepanelen of een groen dak aan te
bieden ligt in de aard van deze objecten:
 De meeste dakconstructies van bijgebouwen zijn in de regel berekend op

golfplaten en niet op het gewicht van zonnepanelen of groen dak;

 De

meeste
bijgebouwen
beschikken
niet
over
een
geschikte
stroomaansluiting voor zonnepanelen;
 Zonnepanelen of een groen dak betekenen een extra investering voor de
dakeigenaar voor wie de kosten van het saneren en herplaatsen al een
flinke financiële drempel betekent terwijl wij juist zoveel mogelijk
drempels willen wegnemen om hen in beweging te brengen.
Dit betekent echter niet dat het nooit mogelijk is om zonnepanelen te laten
plaatsen of een groen dak aan te laten leggen. Voor sommige gemeenten nemen
wij speciale informatiepagina's over de mogelijkheden en eventuele subsidies.

Gemeenteloket Asbest op Facebook
Social media spelen een belangrijke rol in
de wijze waarop inwoners betrokken
raken bij het aanstaande asbestdakenverbod en de gevolgen die dat voor hen
heeft.
Voor gemeenten die effectief Facebook in
willen zetten voor de duur van de
groepsaankoop heeft iChoosr voldoende
content voor een complete campagne
ontwikkeld. Voor de inwoners van de
gemeenten die geen eigen kanaal op
Facebook
hebben
heeft
het
Gemeenteloket Asbest nu ook haar eigen kanaal.

Nieuwe campagne rond geschakelde daken
Wie kent ze niet? Rijen aaneengesloten
schuurtjes of garages die zich meestal aan de
achter- of binnenkant van huizen-blokken
bevinden. Meestal lopen de golfplaten daken op
dit soort objecten in elkaar over. We noemen dit
een geschakeld dak. En de ervaring leert dat in
de bebouwde omgeving meer dan de helft van de
asbesthoudende
daken
geschakeld
zijn.
In veel gevallen vraagt het extra inspanning om
enkel een gedeelte van een geschakeld dak te
saneren. Of is dit niet eens mogelijk. Bovendien

is er voor de sanering altijd toestemming van uw
buren nodig. De saneerder heeft in het geval van
een geschakeld dak toegang tot het terrein van
de
buren
nodig.

Om geschakelde buren aan te zetten hebben we
de burenkorting bedacht. Zij kunnen een flinke
korting verdienen indien zij tegelijkertijd hun
geschakelde dak laten saneren via het Collectief
Asbest Saneren. Hoe meer buren meedoen, hoe
hoger
de
burenkorting.
Deze
zogenaamde incentive kan al snel oplopen!
Maar niets is zo lastig om alle neuzen dezelfde
kant op te krijgen. Daarom ondersteunen wij het
proces tot samenwerken gedurende alle fasen
van
de
groepsaankoop.
Met
een
flyer
bijvoorbeeld, die je bij de buren in de bus kunt
doen om hen uit te nodigen voor overleg.

“Mijn deelname aan het Collectief Asbest Saneren
was een goede ervaring. De burenkorting (de
korting die je krijgt als je samen met
geschakelde buren saneert), was voor ons het
motief om een buren vergadering op te zetten.
We hebben elkaar via e-mail op de hoogte
gehouden van alle informatie en een bijeenkomst
belegd om te overleggen. Hier hebben wij
besloten om ons gezamenlijk in te schrijven voor
het Collectief Asbest Saneren. Het gezamenlijk
saneren verliep goed en vlot, in twee dagen was
het
hele
rijtje
asbestvrij!”
Meneer Weterings, Breda

