
   
 
 
Ondersteuning door KP Adviseurs bij collectieve aanpak van zon-op-dak inclusief asbestdaken. 
 
De ondersteuning door KP Adviseurs is bedoeld als aanvulling op de werkzaamheden van degenen 
die de collectieve aanpak organiseren en alleen voor de bijkomende aanpak van asbestdaken. De 
ondersteuning door KP Adviseurs bij een collectieve aanpak is experimenteel, vooralsnog voor 5 
pilotgebieden. Provincie Utrecht is opdrachtgever van KP Adviseurs. 
 
De ondersteuning kan bestaan uit de volgende 4 onderdelen:  
A. Het verzorgen van een collectieve presentatie over de bijzondere aspecten van 
asbestdakvervanging per bedrijventerrein of ander concentratiegebied.  
B. Individuele begeleiding per bedrijf (niet voor particulieren).  
C. Begeleiding bij de collectieve aanbesteding van de sanering.  
D. Asbestinventarisatie van de daken.  
 
A. Presentatie per bedrijventerrein  
Dit onderdeel bestaat uit het opstellen, uitwerken en uitvoeren van een presentatie tijdens 
bijeenkomsten met pandeigenaren per bedrijventerrein/concentratiegebied.  
o Een voor de doelgroep op maat gemaakte presentatie (per bedrijventerrein/concentratiegebied) 
met noodzakelijke informatie over het proces van onderzoek tot asbestsanering –start tot 
oplevering.  
o Per type bedrijf/bouwconstructie aangeven welke specifieke situaties zich voor kunnen doen.  
o Bereikbaar zijn voor algemene vragen over het gehele proces; tijdens en na de presentatie.  
 
B. Individuele begeleiding per type bedrijf  
Bedrijven kunnen tijdens de bijeenkomsten aangeven of zij wel of geen gebruik willen maken van de 
individuele begeleiding.  
Deze individuele begeleiding is een belangrijk onderdeel om gefundeerde keuzes te kunnen maken in 
het vervolgtraject betreffende het asbestonderzoek en de sanering.  
De begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:  
o Beantwoorden van meer bedrijfsspecifieke vragen en aandragen van eventuele bedrijfsspecifieke 
saneringsoplossingen.  
o Het opnemen van de bedrijfsspecifieke situatie als uitgangspunt voor het daadwerkelijke 
onderzoek en de eventuele sanering.  
 
C. Begeleiding van de collectieve aanbesteding per bedrijventerrein  
Onder dit onderdeel vallen de volgende activiteiten:  
o Begroten van saneringskosten.  
o Bundelen van saneringen tot een bepaalde omvang om zo goed mogelijk prijs kwaliteitsverhouding 
te verkrijgen.  
o Uitvoeren van een meervoudig onderhandse aanbesteding voor saneringen. Eventueel ook sturen 
op saneringsvarianten.  
 
De kosten van de onderdelen A, B en C komen voor rekening van de provincie Utrecht na 
goedkeuring door de provincie van de inzet van KP Adviseurs per 
bedrijventerrein/concentratiegebied. 
 



D. Inventarisatie van asbestdaken  
KP Adviseurs kan de asbestinventarisatie verzorgen voor een vast bedrag van € 495,00 (excl. BTW) 
per bedrijfsadres. Dit bedrag is inclusief 1 asbestanalyse en geldt voor maximaal 3 daken per adres. 
Dit bedrag is gebaseerd op gelijktijdige inventarisatie bij meerdere bedrijven op het 
bedrijventerrein/concentratiegebied. Eventuele aanvullende asbestanalyses worden verrekend tegen 
een bedrag van € 35,00 p/stuk.  
De provincie Utrecht draagt (experimenteel) € 250 (excl. BTW) bij aan de kosten van de 
asbestinventarisatie. De resterende kosten komen voor rekening van de eigenaar, die tevens 
opdrachtgever voor de asbestinventarisatie is. 
 
Aanvullende diensten die KP Adviseurs in een later stadium eventueel in opdracht van de eigenaar 
kan verzorgen:  
o Individuele begeleiding per bedrijf (controleren bouw- en constructietekeningen enz.) bij de 
planvorming en uitvoering).  
o Directievoering en toezicht houden op de sanering.  
o Verzorgen van de sloopmelding ten behoeve van de sanering. 
 
Contactpersoon KP Adviseurs: 
Robbert van Dijk, bereikbaar via 0348-478050 of info@kp-adviseurs.nl . 
 
Let op: KP Adviseurs levert de ondersteuning alleen na goedkeuring door provincie Utrecht voor inzet 
bij de collectieve aanpak op het betreffende bedrijventerrein/concentratiegebied. 
 
Contactpersoon provincie Utrecht: 
Bram ten Bosch, bereikbaar via 06-52401675 of bram.ten.bosch@provincie-utrecht.nl.  
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