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Dakeigenaren in
kleine kernen en
het buitengebied,
voornamelijk
particulieren, inclusief
gestopte agrarische
ondernemers

Agrarische
ondernemers,
jong en oud

Asbestdakenteam De Vallei is een gezamenlijk initiatief van OddV en de vijf
partnergemeenten. Deze werkgroep heeft een routekaart ontwikkeld voor een
versnelling van de asbestdakensanering. De door de colleges geacccordeerde
routekaart voert Asbestdakenteam De Vallei uit met de samenwerkingspartners.

Asbestdakensanering De Vallei kleine kernen en buitengebied | doelgroepgerichte gebiedsaanpak
kwalitatief effect

concreet resultaat

activiteiten

meetbare indicatoren

doelstelling 1
informeren en
motiveren

• d
 oelgroep in de Gelderse Vallei
heeft kennis over asbestsanering

• gezamenlijke aanpak avonden
• deelnemers geïnformeerd over
asbestsanering
• informatie over asbestsanering
is verspreid

• v oorbereiding en afstemming
inhoud informatieavonden
• organiseren van informatie
avonden over asbestsanering
• informatie ontwikkelen over
asbestsanering en verspreiden via
website OddV en gemeenten en
andere partners

• uitnodigingen

verspreid
• opzet informatieavond
uitgewerkt
• informatieavonden uitgevoerd
• informatie op websites, FAQ
• folder / flyer

doelstelling 2
activeren

• i ndividuele particulieren en
ondernemers zijn ondersteund
in het opzetten van een eigen
actieplan om te komen tot
asbestsanering

• p
 articulieren zijn ondersteund
in plan om te komen tot asbest
sanering
• boeren zijn ondersteund in
eerste stappenplan voor
asbestsanering

• opleiden

coaches asbestsanering
uitvoeren coachingsgesprekken
met inwoners
• opleiden bestuurders asbest
sanering en gesprekstechnieken
• uitvoeren van huiskamerbijeen
komsten

• coaches

en bestuurders opgeleid
• particulieren gecoacht
• huiskamergesprekken
georganiseerd met gemiddeld
acht deelnemers

doelstelling 3
saneren

• astbestdaken gesaneerd

• s anering is aanbesteed en
mensen kunnen deelnemen in
dit aanbod
• sanering wordt in kaart
gebracht

• uitvoeren

aanbesteding asbest
sanering
• uitvoeren monitoring asbest
sanering

• aanbesteding

uitgevoerd en
partijen in beeld voor sanering
• via OddV aantal m2 sanering
bekend

doelstelling 4
samen
organiseren

• model aanpak opgezet
• effectieve samenwerking
betrokken partijen.
• communicatieplan uitgewerkt

• voorbereiding

en samenwerking
projectgroepvergaderingen
• ontwikkelen model samenwerking
• ontwikkelen communicatiemiddelen: powerpoints avonden,
info websites

• model

klaar voor uitrol andere
gebieden
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kwalitatief effect

concreet resultaat

activiteiten

meetbare indicatoren

Projectorganisatie en -coördinatie

1. Projectleiding

1.1 Opstellen plan van aanpak
1.2 Aansturing project
1.3 Afstemming voortgang project
financiers

• verslagen bijeenkomsten
• plan van aanpak project

2. Communicatie

2.1 O
 pstellen project
communicatieaanpak
2.2 Publiciteit over project
2.2 Opstellen projectrapportages
(vooral richting financiers)

•
•
•
•

3. Monitoring en evaluatie

3.1 E
 valuatie van de voortgang en
resultaten van project

4. Administratie en directievoering

4.1 U
 itvoeren van administratie en
directievoering project

• administratie project

5. Accountantscontrole

5. Uitvoeren accountantscontrole

• accountantscontrole


communicatie
aanpak
minimaal vier persberichten
verplichte rapportages
evaluatieverslagen

Asbestdakensanering De Vallei kleine kernen en buitengebied | taakverdeling samenwerkende partijen
lto noord, projecten lto noord
en gajk

dkk

oddv en gemeenten

doelstelling 1
informeren en
motiveren1

• m
 ee-ontwikkelen van
programma voor
informatiebijeenkomsten
• aanwezig op informatiebijeen
komsten
• agrarische achterban motiveren

• o
 rganiseert informatiebijeen
komsten in samenwerking met
lokale partners
• niet-agrarische achterban
motiveren

• i nventarisatie/kaart asbestverdachte
daken
• leveren adressen om uit te nodigen  
voor informatiebijeenkomsten
• produceren en versturen persoonlijke
uitnodigingsbrief met luchtfoto(‘s)
• indien nodig beschikbaar stellen van
ruimte voor bijeenkomsten
• informatie over wet- en regelgeving
• aanwezig met vakinhoudelijke
ambtenaren
• aanwezig met communicatieadviseur
voor ondersteuning en opvolging

doelstelling 2
activeren2

• o
 pleiden bestuurders voor
huiskamergesprekken
• voeren huiskamergesprekken
met agrarische doelgroep

• opleiden vrijwillige coaches
• voeren keukentafelgesprekken

• i nformeren intermediairs (adviseurs,
accountants, boekhouders)
• verzamelen en toegankelijk maken
brede kennisbasis asbestsanering,
zonne-energie en sloop- en sanerings
regelingen
• ondersteunende informatiecampagne
• publieksinformatie
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doelstelling 3/4
saneren en
samen
organiseren3

lto noord, projecten lto noord
en gajk

dkk

oddv en gemeenten

• geen actieve rol

• geen actieve rol

• o
 pdrachtverlener aan Asbest
trein voor raamovereenkomst
en wachtkamerovereenkomst
saneerders
• formele rol bij toetsing sloop
aanvragen en controle
oplevering
• monitoring voortgang en
communicatie daarover

•  gezamenlijk ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en eventueel aanpassen aanpak

Opmerkingen
ASBESTDAKEN
1 De informatiebijeenkomsten kunnen bestaan uit een centraal eerste deel en decentraal tweede deel
TEAM DE VALLEI
waar mensen alvast op maat gesneden informatie kunnen krijgen bij bijvoorbeeld gemeente, OddV,
energiecoöperatie, LTO, makelaars in sloopmeters en andere stakeholders (zie stakeholderanalyse in
Verzoek om cofinanciering).

2 Bij het opleiden van de coaches en gespreksleiders kunnen/zullen we de Asbesttrein inschakelen.
De gemeente en OddV houden zich afzijdig bij de individuele en huiskamergesprekken met

dakeigenaren, maar ondersteunen het gehele proces wel actief met uitgebreide informatie en

communicatie. iChoosr schakelen we in voor het traject voor eigenaren in de stedelijke gebieden.

3 Dakeigenaren kunnen ook andere keuzes maken voor de uitvoering van de sanering van hun
asbestdak(en).
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