
Welkom bij de deelsessie “Als je het doet...doe het dan goed!”

Integrale aanpak Zeist-West



Even voorstellen:

Pauline van Norden, NMU

Michel van Andel, Informatieteam asbestdaken (ODRU)

Annemiek Verstappen, Mijn Groene Huis



Zeist West, een integrale aanpak met behulp

van inzichten in gedrag!



Aanleiding:

• informatiebijeenkomst isoleren

februari 2022

• 103 aanmelders

• < 5 namen volgende stap

• klein onderzoekje en kennis uit

'innovatieve wijkaanpakken' 

(voorloper PAW) 

• projectteam gevormd 8 bewoners



Huizen in West gebouwd tussen 1970-1980

Aanname:

• asbest groot probleem +

• vochtige kelders

2 sporen tegelijkertijd gevolgd

• Enquete onder 1500 huiseigenaren (juli-aug)

• Gelijk aan de slag met projectteam- asbest (vanaf maart)





De eerste 5 stappen van de integrale aanpak Zeist-West: 

1. Gedrag en communicatie - Mijn Groene Huis

2. Proces en projectteam - NMU

3. Modulaire aanpak verduurzaming - Informatieteam asbestdaken

(ODRU)

4. Financiering - Gemeente Zeist

5. Versoepeling systeem - Gemeente Zeist



1 e spoor: de Enquête

• Fysieke brief naar ca 1500 woningeigenaren via 

gemeente

• Brief helemaal gericht vanuit gedrag op gele leefstijl

BSR (volgende socialen)

• Gedragshaakje op samen doen! En iedereen moet

mee kunnen doen (financiering)

• 402 respondenten (27%)



• Postcode 4 en 6 niveau

• Wijkniveau

• 6 leefstijlen, drijfveren en houding tov 

energietransitie

• Elk heeft andere aanpak en communicatie nodig

• Beschikbaar (gratis) voor alle gemeentes in 

provincie Utrecht!







Terug naar de enquête!

Vraag over asbest, kruipruimte, dakpannen

161
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65



Conclusie enquête

• Combinatie van uitdagingen in West

• Asbest idd grote uitdaging icm isoleren

• Nog grotere uitdaging zijn oude dakpannen

• Investering voordat je isoleert is al groot

• Financiering is voor meesten niet grootste probleem

• Levensloopbestendig maken 70 bewoners!

• Heel veel waardevolle info opgehaald



Voortdurende communicatie

• nieuwsbrief alleen voor West

• website MGH

• informatiebijeenkomsten

• inventariseren/gebruiken whatsappgroepen

• persberichten

• socialmedia

• beantwoorden vragen bewoners via mail

• verzamelen data



2: Proces en projectteam

• Wens en behoefte van bewoners staat centraal

• Bewoners aan het roer! Ze willen snel door, dit najaar al actie

• Inzet op 'samen met je buurtgenoten' en nu 'zoemt het in de 

wijken'

• Gezamenlijke aanpak met bewoners en organisaties

• Inzichten in gedrag worden benut

• Ondersteuning door gemeente Zeist, Informatieteam

asbestdaken (ODRU), Mijn Groene Huis en NMU



2: Proces en projectteam

Samenstelling projectteam:

• Acht bewoners

• Asbestdeskundige - Michel van Andel (Informatieteam

asbestdaken (ODRU))

• Procesbegeleider - Pauline van Norden (NMU)

• Versneller op gedrag - Annemiek Verstappen (MGH)

• Wouter Pieterse (Warme Wijken, gemeente Zeist) 

• Deskundigheid van Reint Brondijk (Financiering, SvH)



2: Proces en projectteam

Aan de slag!

• Start vanaf maart 2022: meerdere bijeenkomsten projectteam

• Drie werkgroepen: 

1. Communicatie

2. Modulaire aanpak (asbest, verduurzaming)

3. Financiering



3. Verduurzamen en asbest

• Bouwwerken en objecten van vóór 1-1-1994 (ingangsdatum 
verbod op asbest) zijn verdacht op de aanwezigheid van asbest.

• Asbest komt voor in veel toepassingen. Denk aan isolatie, 
plaatmateriaal, kit, vloerafwerking, dakbedekking, lijm, stopverf, 
elektronische apparaten enzovoort. 

• Geen asbestverwijderingsverplichting, wel 
asbestinventarisatieplicht bij werkzaamheden aan bebouwing van 
vóór 1994 (bv. verbouwing, renovatie en/of verduurzaming).

• Wat te doen bij asbest;
• Wel of geen asbestinventarisatie?
• Sloopmelding indienen;
• Wel of geen asbestsanering?
• Wat mag ik zelf verwijderen?



3: Modulaire aanpak verduurzaming

Ontwikkeling modulaire aanpak/trein waarbij samen met 

bewoners een selectie van bedrijven is gemaakt:  

1. Asbestinventariseerder (opnemen aard en omvang asbest);

2. Asbestverwijderingsbedrijf (wat moeten we verwijderen

voordat we kunnen starten);

3. De aannemer (schakel tussen de bedrijven);

4. Duurzaamheidspartijen (het verduurzamen van de woningen).



3: Modulaire aanpak verduurzaming                

Werkgroep asbest

Werkzaamheden werkgroep asbest: 
uitvraag offertes asbestinventariseerders, asbestverwijderingsbedrijven en een
aannemer.

Selectie bedrijven vanuit de werkgroep, professionele ondersteuning vanuit het 
Informatieteam asbestdaken (ODRU).

Goede samenwerking tussen partijen is van groot belang (modulaire aanpak waarbij
de “trein/wagonnetjes” elkaar opvolgen).

Inrichten van de loketfunctie waarbij Mijn Groene Huis de coördinatie tussen bewoners
en de modulaire aanpak op zich neemt.



4: financiering

• Wens vanuit de bewoners is een brede financiële regeling

• Samenwerking met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SvN)

• Uitgangspunt: iedereen kan meedoen

• Revolverend fonds via gemeente Zeist

• Eén-loket-gedachte met daarin diverse subsidies en leningen

• Bewoners informeren en ondersteunen bij de aanvraagprocedure



5: versoepeling systeem

• Bewoners lopen bij het verduurzamen tegen diverse barrières 

aan

• Projectteam inventariseert barrières en zoekt naar oplossingen 

(bijvoorbeeld vergunning bij verduurzamen buitenkant dak)

• Doel: het systeem steeds eenvoudiger maken voor het 

verduurzamen van de woning 



En verder...

Koplopersgroep: 
deze bewoners gaan direct 
aan de slag met asbest en het 
verduurzamen van hun
woning (start met dak). 

Bijeenkomsten: 
deze bewoners hebben eerst
meer informatie nodig
voordat ze hun huis 
aanpakken. 

De trein rijdt door:
met nieuwe werkgroepen. 
Veel bewoners hebben
aangegeven een actieve rol te 
willen:
• Levensloopbestendig
• Isoleren icm asbest
• Vochtige kruipruimtes
• Kwaaitaalvloeren
• Subsidies en financiering
• Sociaal, bijv. hulp zolder

opruimen



Contactgegevens:

Gemeente Zeist
Transitievisie Warmte

Wouter Pieterse
w.pieterse@zeist.nl

Mijn Groene Huis
Annemiek Verstappen 

Annemiek@mijngroenehuis.nu
www.mijngroenehuis.nu

Informatieteam asbestdaken (ODRU)
Michel van Andel 

informatieteamasbestdaken@odru.nl
www.asbestdakenopnul.nl

Natuur en Milieufederatie Utrecht
Pauline van Norden

p.van.Norden@NMU.nl
www.nmu.nl

mailto:w.pieterse@zeist.nl
mailto:Annemiek@mijngroenehuis.nu
http://www.mijngroenehuis.nu
mailto:informatieteamasbestdaken@odru.nl
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Vragen?


