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Datum 5 maart 2012 
Betreft reactie op uw verbetervoorstellen in het kader van de quick scan 

uitvoering asbesttaken 

college van gedeputeerde 
staten van Zuid Holland 

Geacht college, 

In de zomer van 2010 heeft u naar aanleiding van een verzoek om informatie van 
de inspecteur-generaal informatie geleverd over de wijze waarop binnen uw 
gemeente illegale asbestverwijdering wordt tegengegaan en de wijze waarop 
vorm is gegeven aan de toezicht- en handhavende taken bij asbestverwijdering. 

Uit de door u aangeleverde informatie bleek dat in de uitvoering van de 
gemeentelijke asbesttaken op meerdere onderdelen verbeteringen noodzakelijk 
waren. In mijn brief van 6 januari 2011 kenmerk 20100075720, heb ik per 
onderdeel aanbevelingen gedaan waarmee u tot een verbetering van deze 
taakuitvoering kon komen. 

In uw brief door ons ontvangen op 23 september 2011 kenmerk 2011U02717, 
heeft u gereageerd op mijn verbetervoorstellen. 
Hieronder geef ik u mijn oordeel hierover. 

J 

Uit uw reactie blijkt dat uw gemeente nagenoeg geen actie heeft ondernomen om 
mogelijke verbeteringen in de asbesttaken te realiseren. 
Verbeteringen zijn noodzakelijk gezien de gezondheidsrisico's die kunnen 
optreden bij onzorgvuldige asbestverwijdering en -afvoer. 

Primair is het de taak en verantwoordelijkheid van uw gemeenteraad om te 
beoordelen of u de gemeentelijke taken adequaat uitvoert. Ik zal uw 
gemeenteraad daarom informeren over de resultaten van dit onderzoek. 

Om de volgende redenen informeer ik ook het college van Gedeputeerde Staten 
van uw provincie over de resultaten van dit onderzoek: 
1. Als provinciaal regisseur kan zij deze bevindingen betrekken bij de afwegingen 

over de vorming en het takenpakket van de binnen uw provincie in te richten 
regionale uitvoeringsdiensten. 

2. In 2012 zal het interbestuurlijk toezichtsinstrumentarium naar de provincie 
overgaan. 

Kenmerk 
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Hiermee beschouw ik het onderhavige onderzoek voor uw gemeente als 
afgerond. 

Vanaf 1 januari 2012 is de VROM-Inspectie samengevoegd met de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat tot de Inspect ie Leefomgeving en Transport. 

Ik dank u nogmaals voor uw medewerking. 

Hoogachtend, 
DE STAATSSECRETARIS VOOR INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze, 
DE INSPECTEUR ILT/HANDHAVING RISICOVOLLE STOFFEN, 

A 

J.H.M. Mordang 
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