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Inleiding

De uitvoeringskosten voor Woudenberg zijn ingeschat op basis van het aantal 
ontvangen sloopmeldingen in 2018 (waarbij sprake was van asbest) en de werkwijze die 
nu uniform in de regio wordt voorgesteld.

2.1 Op grand van het BOR is het wettelijk verplicht een uniform uitvoeringsbeleid vast 
te steiien. Voor wat betreft de asbesttaak is aan de uniformering extra urgentie 
gegeven. Dit heeft geresulteerd in een uniform uitvoeringskader voor de specifieke 
nieuwe taak waarmee we voldoen aan de wettelijke verplichting van het BOR.

2.2 Hiermee gelden voor de RUD uniforme uitvoeringskaders voor het toezicht op 
bedrijfsmatige asbestverwijdering. Dit houdt in dat taken effectief en efficient worden 
uitgevoerd.

Kader
Besluit Omgevingsrecht (BOR).

Per 1 juli 2017 is het Besluit Omgevingsrecht gewijzigd. De wijziging heeft onder andere 
tot gevolg dat het ketentoezicht op de professionele verwijdering van asbest vanaf 1 juli 
2017 een basistaak is die aan de omgevingsdiensten, voor ons de RUD, moet worden 
overgedragen.

Geadviseerd wordt om het uitvoeringsbeleid bedrijfsmatige asbestsaneringen regio 
Utrecht (verder; uitvoeringsbeleid Asbestsaneringen) vast te stellen en de taak aan de 
RUD over te dragen.

2.3 Hiermee vindt het toezicht op asbestverwijdering risicogericht plaats. De risicoanalyse 
gaat nadrukkelijk uit van de risico’s van asbest op de fysieke leefomgeving (over 
omgevingsaspecten bij asbestsaneringen buiten de hekken van de sanering). 
De verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen de hekken van de asbestsanering ligt 

Beoogd resultaat (wat)
Het beoogd effect van het voorstel is om te komen tot een gezamenlijk uitvoeringsbeleid 
voor de basistaak Asbest. Hiermee wordt niet alleen voldaan aan wettelijke 
verplichtingen, maar wordt tevens een basis gelegd voor meer (risico)gericht werken en 
programmeren en een effectievere en doelmatige uitvoering van de voor de RUD nieuwe 
asbesttaak.

Samenvatting
Per 1 juli 2017 is het Besluit Omgevingsrecht (BOR) gewijzigd. De wijziging heeft onder 
andere tot gevolg gehad dat het ketentoezicht op de professionele verwijdering van 
asbest vanaf 1 juli 2017 een basistaak is geworden die aan een omgevingsdienst moet 
worden overgedragen. Op 28 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD 
besloten om akkoord te gaan met het implementatietraject asbest basistaken (alleen de 
wettelijk verplichte basistaken) om te komen tot gezamenlijke, uniforme beleidskaders. 
Deze uniformering voor uitvoering is overigens ook door de wet verplicht gesteld in het 
Besluit Omgevingsrecht Hoofdstuk 7.

Centrale vraag
Wilt u het uitvoeringsbeleid bedrijfsmatige asbestsaneringen regio Utrecht (verder 
uitvoeringsbeleid Asbestsaneringen) vaststellen en de taak aan de RUD overdragen?

Argumenten
1.1 Het is wettelijk verplicht om de aangewezen asbesttaken over te dragen aan de RUD 
Utrecht. Het omgevingsrecht bepaalt dat u als bevoegd gezag een verplicht 
basistakenpakket van VTH-taken inbrengt bij de RUD. Toezicht op professionele 
asbestverwijdering (sanering) valt hier onder.
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2.6 Het uitvoeringsbeleid is gebaseerd op de regionale kennis en ervaring van 
toezichthouders, komende uit zowel de RUD organisatie als uit de gemeenten.

Op 1 november 2019 start een pilot met de uitvoering van de asbesttaken en op 1 
januari 2020 gaat de RUD Utrecht de taken uitvoeren voor de gemeenten Leusden,

2.4 Controles vinden plaats op basis van landelijke checklists die zijn samengesteld door 
de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Eventueel is een regionale aanvulling 
mogelijk, zodat een regionaal protocol ontstaat.

Een uniform, effectief en efficient uitvoeringsbeleid Asbest voor bedrijven kan rekenen 
op draagviak bij onze inwoners.

Deze werkwijze is in afwijking van formele wet- en regelgeving, maar heeft als 
voordelen: snelheid, korte lijnen, pragmatisch en minder administratie.

2.7 Het uitvoeringsbeleid geeft vorm aan het kwantificeren van de omgevingsrisico's bij 
asbestsaneringen en wat dit vraagt aan inzet en werkwijze van de RUD Utrecht. Het 
doel is een effectief en efficient asbestbeleid.

2.8 De RUD is vanaf 1 januari 2020 klaar voor de uitvoering van de nieuwe taak. 
Er zijn 3 medewerkers binnen de RUD Utrecht opgeleid en beschikbaar voor de 
uitvoering van de asbesttaken. Deze medewerkers hebben bij diverse gemeenten 'stage' 
gelopen. De beschikbare formatie is naar inschatting van de RUD voldoende in relatie 
tot het werk dat moet worden uitgevoerd. De verwachting is dat er in de loop van 2020 
ongeveer voor 4 fte aan werkzaamheden zullen zijn. Voor de invulling hiervan zal de 
RUD werving van extra personeel opstarten.

Kanttekeningen
2.1 Asbesttaken in bodem, bij calamiteiten en illegale dumpingen vallen buiten de 
reikwijdte van het uitvoeringsbeleid.
Het uitvoeringsbeleid richt zich nadrukkelijk op bedrijfsmatige saneringen bij bouw- en 
sloop zoals omschreven in de wettelijke basistaak. Dumping van asbest op percelen in 
gemeentelijk eigendom valt binnen de taken van het team Leefomgeving. Calamiteiten 
waarbij sprake is van asbest vallen onder de gemeentelijke crisisorganisatie.

daar waar hij hoort, de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.

Duurzaamheid
Met het Regionaal uitvoeringsbeleid Asbest en taakoverdracht aan de RUD wordt de 
uitvoering deze VTH-taak ten behoeve van een gezonde, veilige en duurzame 
leefomgeving gewaarborgd.

Draagviak
Het Algemeen Bestuur van de RUD heeft op 28 maart 2019 ingestemd met het beleid.

Beoogd resultaat (hoe)
Het uitvoeringsbeleid wordt op dit moment samen met de opdrachtgevers vertaald naar 
werkprocessen en wordt gei'mplementeerd in de digitale RUD-applicaties.

2.5 Er wordt klantgericht gewerkt door in het werkproces op te nemen dat bij een 
incomplete sloopmelding de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld deze aan te vullen, 
en deze niet meteen “niet-ontvankelijk” te verklaren.
In principe kan een sloopmelding niet verdaagd worden en geldt een afhandeltermijn 
van 5 of 28 dagen. Indien de aanvraag niet voiledig is, wordt de melder in de 
gelegenheid gesteld om de noodzakelijke aanvullingen aan te leveren. Voor een 
klantgerichte benadering wordt de formele behandelingsdatum vastgesteld op de datum 
dat de melding qua indieningsvereisten compleet is (5 dagen voor mutatie woning, 28 
dagen voor overige).
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NB: Geen financiele consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW.

Het uitvoeringsprogramma VTH 2020 wordt in overleg met de RUD voorbereid en 
vervolgens ter vaststelling aan u voorgelegd.

Omdat de uitvoeringskosten pas recent (September 2019) bekend zijn geworden, wordt 
voorgesteld om de bijbehorende structurele jaarlijkse kosten van € 4.500,-te verwerken 
in de le bestuursrapportage 2020 .

Soest, Woudenberg, Eemnes, Baarn, Lopik, Bunschoten en Amersfoort. De mandatering 
van de nieuwe taak aan de RUD wordt conform de mandaatregeling automatisch 
geregeld met de vertaling van de taken naar de dienstverleningsovereenkomst.

De huidige taakuitvoerig op het gebied van asbest is uit een oogpunt van efficiency 
gekoppeld aan de uitvoering van het bouwtoezicht. De controle op asbest wordt in de 
meeste gevallen niet afzonderlijk uitgevoerd. De bouwinspecteur blijft - ook na de 
overdracht van taken aan de RUD - deze locaties bezoeken voor andere aspecten dan 
asbest. Voor de toetsing van een sloopmelding blijft de vergunningverlener binnen de 
gemeente toetsen op andere aspecten (bijv. bouwkundig). Daarom heeft de overdracht 
aan de RUD nauwelijks gevolgen op de formatie van het team VTH van de gemeente. 
Anderzijds is de ervaring dat het op afstand neerzetten van taken, waarbij sterke 
binding blijft met de thuistaken, de eerste tijd enige afstemming tussen de organisaties 
zal vragen.

Gedurende het eerste jaar gaat de RUD Utrecht samen met de opdrachtgevers 
regelmatig het uitvoeringsbeleid evalueren op de kwaliteit en waar nodig in overleg 
tussentijdse aanpassingen doen. De RUD Utrecht zal deze evaluaties organiseren en 
deze terugkoppelen aan regievoerders en bestuurders.

De asbesttaken zijn als producten toegevoegd in de Producten- en dienstencatalogus
2.6 van de RUD Utrecht. De omvang van de afname van deze taken zal bepaald worden 
in de uitvoeringsprogramma's 2020 van de diverse gemeenten, op basis van gemaakte 
uren.

Het structurele budget voor de taakuitvoering wordt opgenomen in de dienstverlenings
overeenkomst RUD Utrecht. De asbesttaken zijn als producten toegevoegd in de 
Producten- en dienstencatalogus 2.6 van de RUD Utrecht. De omvang van de afname 
van deze taken zal bepaald worden in het uitvoeringsprogramma VTH van gemeente 
Woudenberg.

Evaluatie
In de huidige situatie heeft gemeente Woudenberg geen specifiek uitvoeringsbeleid voor 
de asbesttaken. Evaluatie hiervan voorafgaand aan het nu voorliggende 
uitvoeringsbeleid is daarom niet aan de orde.

Aanpak/uitvoering
Zie boven.

Financiele consequenties
De ingeschatte jaarlijkse kosten voor de uitvoering van de asbesttaak (conform het 
uniforme uitvoeringsbeleid) zijn gebaseerd op kentallen uit andere omgevingsdiensten. 
De jaarlijkse kosten voor gemeente Woudenberg zijn geraamd op € 4.500 per jaar en 
komen structureel bovenop de jaarlijkse bijdrage aan de RUD. Dit is gebaseerd op de 24 
meldingen in 2018 en het geldende uurtarief van € 60,- p/u.

Communicatie
De RUD wordt over uw besluit op de hoogte gebracht. Ook zal de interbestuurlijk 
toezichthouder van provincie Utrecht (IBT) op de hoogte worden gesteld.
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Bijlage(n)
1. VTH - uitvoeringsbeleid bedrijfsmatige asbestsanehngen regio Utrecht


