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Geachte heer De Vreede,  

Dank voor het toezenden van uw brief van 7 mei 2021 gericht aan de 
fractievoorzitters van de Tweede Kamer inzake de ‘landelijke asbestaanpak voor 
een veilige leefomgeving’. Ik heb met veel interesse kennisgenomen van de 
inhoud van de brief.  
 
Ik ben het met u eens dat een veilige leefomgeving een eerste levensbehoefte is. 
Dat is ook de reden dat ik op 2 maart 2020 samen met u en een groot aantal 
provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, brancheverenigingen, 
Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
‘Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken’ heb ondertekend. Mijn beleid is er 
op gericht om – met de aanpak zoals beschreven in de samenwerkingsverklaring – 
het komende decennium de asbestdakenproblematiek vrijwel geheel weg te 
nemen. Ik zie uw brief dan ook als ondersteuning voor de gezamenlijk ingeslagen 
weg. 
 
In uw brief lees ik een gedeelde urgentie en motivatie van de ondertekenaars om 
gezamenlijk de resterende asbestdaken in Nederland zo snel en veilig mogelijk te 
verwijderen. Ik deel uw observatie dat – naast asbestdaken als laatste grote bron 
in de buitenlucht – ook overige asbesttoepassingen in de nabije toekomst 
aandacht vragen. De beslissing daarover, ook over welke middelen hiervoor 
ingezet kunnen worden, is aan het volgende kabinet. Voor wat betreft de 
asbestdaken ben ik ervan overtuigd dat we met de gekozen aanpak op de goede 
weg zijn en ben zeer verheugd met de onverminderde inzet van u en alle andere 
betrokken partners die hier een bijdrage aan leveren.  

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
S. van Veldhoven - Van der Meer 


