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Vraag bij agendapunt ingekomen stukken: 
 
 
Uit de brief d.d. 5 maart 2012 van de Inspectie Leefomgeving en Transport aan het college blijkt dat het 
college “nagenoeg geen actie heeft ondernomen om mogelijke verbeteringen in de asbesttaken te 
realiseren”. 
In september 2010 heeft het CDA reeds vragen gesteld over asbest. Uit deze vragen en antwoorden bleek 
duidelijk dat er ook veel huizen in Leiderdorp zijn waar asbest is verwerkt. En zoals uit voornoemde brief 
blijkt: “verbeteringen zijn noodzakelijk gezien de gezondheidsrisico’s die kunnen optreden bij 
onzorgvuldige asbestverwijdering en – afvoer”. Nu lijkt het alsof de gemeente hier blijkbaar weinig tot geen 
aandacht aan heeft geschonken. 
 
Gezien de brief van de staatssecretaris (voor deze de inspecteur) hebben wij de volgende vragen: 
 

1. U heeft in een brief in september 2011 (kenmerk 2001U02717) gereageerd op de voorgestelde 
verbeteringen. Wat hielden deze verbeteringen per onderdeel in, in het licht van de aanbevelingen 
van de inspectie? 

 
Verbeterpunten die het ministerie aangeeft naar aanleiding van de quickscan gemeentelijke asbesttaken 
betreffen: Proactief toezicht, Samenwerking en informatie uitwisseling, Borging. Zie de als bijlage 
toegevoegde brief van VROM van 6 januari 2011 voor de uitgebreide omschrijving van voornoemde 
verbeterpunten. 
 
 

2. Voldoet de inhoud van het door de gemeente Leiderdorp gestelde aan de wet en aan de 
aanvullende adviezen (lees: verplichtingen) van de inspectie? 

 
Per verbeterpunt geven wij aan welke acties zijn en worden genomen: 
1.Proactief toezicht:  
Wij bezien of een overzicht gemaakt wordt met alle asbesthoudende gebouwen. Tevens zal het onderwerp 
‘’asbest’’ als vast agendapunt worden opgenomen in het uitgebreide HTO (Handhaving en Toezicht 
Overleg) dat elke 6 weken wordt gehouden met brandweer en omgevingsdienst.  
 
2.Samenwerking en informatie-uitwisseling:  
Toezichthouders gaan regionale bijeenkomsten bijwonen. Ook zal structureel overleg plaats gaan vinden 
tussen de toezichthouders en de depothouders van onze milieustraat.  
 
3.Borging:  
Wij onderzoeken op welke wijze verdere invulling zal worden gegeven aan de borging van de asbesttaken 
en hoe dit op te nemen in het handhavingsbeleid.  



 
    
 

3. Is dit getoetst? 
 
Nee. Het dossier van VROM is aan de provincie overgedragen. Tot op heden hebben wij geen reactie van 
de provincie ontvangen.  
 

4. Zo ja, wanneer? En wat was het resultaat van die toetsing gezien de negatieve bevindingen van 
de inspecteur. 

 
NVT 
 
De voorlichting over asbestsanering op de site van de gemeente en de afvalkalender lezend komen wij tot 
de volgende vragen: 
 

5. Is deze voorlichting gebaseerd op het asbestverwijderingsbesluit 2005 nog wel actueel? 
 
De voorlichting op internet en in de afvalkalender is actueel. 
Daar komt bij dat het bevoegd gezag (PZH) op onze IPPC locatie gemeentewerf begin maart 2012 een 
inspectie heeft gehouden en heeft geconstateerd dat er op het gebied van asbestaanname en opslag 
conform wet- en regelgeving wordt gehandeld. Voorts is elke medewerker die op onze milieustraat asbest 
inneemt gecertificeerd.  
 
 
 

6. Mag een particulier nog asbest verwijderen en/of vervoeren? Bij navraag bij bureau Solidé uit 
Zoetermeer wordt gesteld dat dit absoluut verboden is. 

 
Uitsluitend voor particulieren gelden de volgende uitzonderingen. Dit mogen zij zelf verwijderen. Zie 
asbestverwijderingsbesluit 2005 artikel 7 en artikel 8.2.1 lid 1 van de Bouwverordening. 
- Het zelf verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen 
- waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, 
- maar die geen dakleien zijn, afkomstig uit een woning of uit een op de erf hiervan staand bijgebouw, 
voorzover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf gebruikt of 
bedoeld zijn 
- tot een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel. 
- het zelf verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking; 
- dat afkomstig is uit een woning of uit een op het erf hiervan staand bijgebouw, voorzover de woning of 
het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf gebruikt of bedoeld zijn. 
 - tot een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel. 
 

7. Klopt het verhaal in de afvalkalender (blz. juni 2012) zo nog wel? Of moet de term huishoudelijk 
asbest beter worden omschreven?  

 
De voorlichting is actueel ware het dat er sinds 1 april 2012 sprake is van een sloopmelding en niet van 
een sloopvergunning. 
Wellicht is de omschrijving van asbesthoudende producten wat summier. De aanwezigheid van de 
asbestvezel in welk product dan ook kan alleen door een laboratorium worden vastgesteld. 
In een nieuwe druk zullen we het woord “asbestbakken”  veranderen in folie (plastic folie met het 
asbestteken erop).  
Vooruitlopend daarop zal binnen afzienbare tijd op de webside van de gemeente worden aangepast en 
verduidelijkt. Ook wordt vermeld dat het alleen losgeschroefde asbesthoudende platen, niet-gelijmde 
asbesthoudende vloerbedekking of asbesthoudende vloertegels en losse bloembakken mogen zijn. 
 

Onze suggestie voor verbeterpunten zijn bijvoorbeeld: 
 

- Overzicht bijhouden van alle asbestwerkzaamheden in de gemeente Leiderdorp. 
 

Van alle werkzaamheden die (met vergunning, nu melding) worden en zijn uitgevoerd worden de asbestvrij 
verklaringen gearchiveerd. Er is geen centraal register van asbestwerkzaamheden, omdat de wijze van 
archiveren de volledigheid van de registratie garandeert. 
 
- Inventariseren gemeentelijke gebouwen. 
 



De gemeentelijke (school)gebouwen die voor 1993 zijn gebouwd zijn geïnventariseerd. Bij brief van 16 
maart 2011 is aan de firma Oesterbaai opdracht verstrekt voor die inventarisatie. Per memo van 27 juli 
2011 met kenmerk 2011i01378 (als bijlage bijgevoegd) is het college op de hoogte gebracht van de 
uitkomsten van de inventarisatie, en is zij op de hoogte gebracht van drie noodzakelijke en in 2011 reeds 
uitgevoerde saneringen.  
 
- Actief reageren op signalen van burgers en bedrijven i.v.m. asbest.  
 
Dit doen we, zie ook brief aan ministerie 2011U02717. 
 
- Het verbeteren van de handhavings- en sanctieprogramma’s.  

 
 
 
Conclusie: 
 
Onze werkwijze is niet in strijd met wet- en regelgeving op het gebied van asbesttaken.   
Dat wij procentueel gezien niet ongeveer 75% van de saneringen niet bezoeken ligt in het feit dat bijna 
alle saneringen in Leiderdorp worden uitgevoerd in opdracht van Rijnhart Wonen door gecertificeerd 
bedrijf fa. van Diemen.  Dit zijn veelal kleine saneringen. En wordt steekproefsgewijs gecontroleerd, 
waarbij tot op heden geen onvolkomenheid is geconstateerd.   
 
Elke grote sanering wordt door Bouw- en Woningtoezicht bezocht, zo ook elke sanering door een voor 
ons onbekend saneringsbedrijf. 
Tevens is bij de toezichthouders (door ervaring) bekend in welke panden in Leiderdorp asbest 
voorkomt, en wordt tijdens andere toezichttaken extra aandacht besteed aan de mogelijke 
aanwezigheid van asbest. 
 
Al met al concluderen wij dat de door ons gevoerde procedures en werkwijze adequaat is en conform 
de geldende wet- en regelgeving is.  . 
 
 
 
Bijlagen: 
1. Brief Inspectie VROM d.d.d 6 januari 2011 
2. Onze brief aan de Inpsectie VROM d.d. 21 september 2011 (2011U02717) 
3. Memo aan het College van B&W d.d. 27 juli 2011 (2011i01378) 


