
WELKOM
REGIONAAL ASBESTCONGRES
Een initiatief van:

• Omgevingsdienst Brabant Noord

• Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

• Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

• SGS Search



EVEN OPWARMEN
1. Ga naar kahoot.it

2. Voer de code in

3. Voer uw voornaam in

4. Beantwoord de vragen op uw telefoon door op het icoontje 
te klikken
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PROGRAMMA

 Welkomstwoord

 Wijzigingen in de asbestketen

 Asbestketen in de praktijk

 Koffiepauze

 Ervaringen van de omgevingsdiensten

 Casus: renovatie van 82 huurwoningen in ‘s-
Hertogenbosch

 Borrel



JAN LENSSEN
OMGEVINGSDIENST 
BRABANT NOORD
Welkom 



UDO WALTMAN
SGS SEARCH
Wijzigingen in de asbestketen
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WIJZIGINGEN IN DE ASBESTKETEN
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KANSEN, FEITEN EN UITDAGINGEN
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INHOUD

 Introductie

 25 jaar Asbestverbod

 Cijfers spreken voor zich! (of niet?)

 Opvallende feiten en tips 2A-saneringen
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25 JAAR ASBESTVERBOD
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25 JAAR ASBESTVERBOD
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CIJFERS SPREKEN VOOR ZICH (OF NIET?)
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FEITEN

 Afkeuren vinden plaats in RK1, RK2 en RK2A

 Langste inspectie 3x RK2A, inclusief initiële afkeur: 

14 uur op locatie 

 Gemiddelde tijd op locatie RK2A: 5:17 uur

 80% van de eindcontroles bij 2A-saneringen vindt plaats 
in de ochtend.
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GOEDKEUR VS. AFKEUR RK2A

86%

7%
7%

Aantal metingen in één
keer goedgekeurd

Aantal metingen die
visueel zijn afgekeurd

Aantal metingen
definitieve afkeur
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PERCENTAGE AFKEUREN

2%

65%

28%

5%

RKL 1 RKL 2 RKL 2A RKL 2A uitzondering
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AFKEUREN RK2A PER PROVINCIE

Afkeuren per provincie:
Friesland 6%
Overijssel 8%
Zuid-Holland 11%
Drenthe 12%
Utrecht 12%
Zeeland 13%
Flevoland 13%
Gelderland 15%
Noord-Brabant 15%
Noord-Holland 15%
Groningen 24%
Limburg 24%
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TIPS VOOR DE PRAKTIJK

 We constateren nog weleens herbesmetting door:
 Schoonmaakdoeken
 Vieze schoenen
 Vies gereedschap en stofzuigers

 Gemakzucht bij hechtgebonden toepassingen
NB: deze mogen overigens achterblijven!

 Containments kunnen ook afgekeurd worden op 
chrysotiel…

 Plak zoveel mogelijk (ruwe) bouwdelen af
(uitgezonderd verontreinigingen)
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EEN POSITIEVE TOEKOMST
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VRAGEN?
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KENNISDELING

 Documentaire ’25 jaar asbestverbod in Nederland –
toen, nu en morgen’

 Boek Asbestfeiten

 Magazine Asbestfeiten

 Nationale Asbestfeiten Congres en regionale congressen

 www.asbestfeiten.nl

CONTACT

 088 – 214 66 00

 asbest@sgssearch.nl

 www.sgssearch.nl

mailto:asbest@sgssearch.nl
http://www.sgssearch.nl/
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MONIQUE WOUTERLOOD
INSPECTIE SZW
Asbestketen in de praktijk

WIJ KREGEN GEEN TOESTEMMING VOOR HET 
BIJSLUITEN VAN DEZE PRESENTATIE
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KOFFIEPAUZE
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OMGEVINGSDIENSTEN 
OMWB, ODZOB EN ODBN
De ervaringen van de omgevingsdiensten



ASBEST

R. Hoogveld & E. Mulder (OMWB)
J. de Ruijter (ODZOB)

G. van der Meijden (ODBN)

15 november 2018



Programma
• Wie zijn wij?

• Wat doen wij?

• Ervaringen
- Toetsen
- Toezicht

• Wens voor de toekomst



Wie zijn wij?



Wie zijn wij?



Wie zijn wij?



Wat doen wij?
• Beoordelen sloopmelding

• Toetsen van asbest inventarisatierapport aan de norm

• Toezicht op asbestverwijdering

• Ketentoezicht

• Aanpak illegaliteit

• Nazorg asbestincidenten



Onze ervaringen –
een introductie

• Aanloop: hoe zijn we gekomen waar we nu staan?

• Samenwerking & informatie delen

• Doorontwikkeling (ja, mits …)

• Oor- en oogfunctie



Ervaringen - Toetsen
• 1935 asbest sloopmeldingen ontvangen

31%

58%

11%

Asbest sloopmeldingen 1 mei 2018 - 1 november 2018

Akkoord Akkoord met aanvullende eisen Niet akkoord



Ervaringen - Toetsen
• Vragen die minimaal 10 keer met ‘nee’ zijn beantwoord

Vraag Aantal keer 'nee'

Komen de omschreven bronnen en de ingevulde SMA-rts overeen met de werkelijke situatie? 95

Is het bijgevoegde inventarisatierapport toereikend voor de gemelde werkzaamheden? 74

Bevat het inventarisatierapport een tekening met daarop aangegeven de locaties van de 
asbesthoudende en niet-asbesthoudende bronnen, inclusief de daarbij horende inspectiegebieden 
en afmetingen?

33

Betreft het een gebouw van voor 1994 en zit er een asbestinventarisatierapport bijgevoegd? 26

Is de geschiktheid zoals op het titelblad van het inventarisatierapport staat aangegeven toereikend 
voor de  ingediende sloopmelding? 18

Omvat de inventarisatie tenminste het vrij te geven gebied na verwijdering van de asbesthoudende 
materialen? 16

Kloppen de NAW gegevens van de aanvrager (huurder of eigenaar)? 13

Is er een rapport opgesteld waarin de reikwijdte en geschiktheid duidelijk zijn aangegeven en 
omschreven? 12

Is van elk aangetroffen type asbestverdacht materiaal, m.u.v. de toegestane uitzonderingen, een 
representatief  monster genomen? 12



Ervaringen - Toetsen
• Asbestinventarisatierapport:

• Sloopmelding:

• Opmerking DC: Op het formulier staat vermeld dat er 32,5 
m1 buismateriaal wordt verwijderd. De bron is echter 5 
stuks met in totaal 6,5 m1, in plaats van 5 x 6,5 m1. 

• Dit is abusievelijk verkeerd ingevuld. 
Na aanpassing, is dit goedgekeurd.



Ervaringen - Toetsen



Ervaringen - Toetsen



Ervaringen - Toetsen



Ervaringen - Toezicht
• 503 checklisten Asbest Toezicht ingevuld tussen 1 mei 2018 

en 1 november 2018

• 34 checklisten met overtredingen (exclusief Oor en Oog)

• Naleefgedrag: 93%



Ervaringen - Toezicht
• Vragen die minimaal 4 keer met ‘nee’ zijn beantwoord

Vraag Aantal keer 'nee'

Worden de voorschriften en nadere voorwaarden uit de sloopmelding of een 
(aanschrijf)beschikking nageleefd en is de gezondheid en veiligheid leefomgeving voldoende 
gewaarborgd?

7

Worden er voor of tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden geen werkzaamheden door 
derden verricht die voor de omgeving een verhoogd asbestrisico veroorzaken? 5

Is het logboek overeenkomstig de overige verplichtingen op de juiste wijze geregistreerd? 5

Is er een sloopmelding gedaan of een handhavingsbesluit genomen? 4

Zijn de overige benodigde stukken m.b.t. de sloopmelding compleet op de locatie aanwezig? 4

Is een begeleidingsbrief bij een transport van asbest aanwezig? 4



Ervaringen - AT
• 898 checklisten Administratief Toezicht ingevuld tussen 

1 mei 2018 en 1 november 2018

• 276 checklisten met overtredingen

• Naleefgedrag: 69%



Ervaringen - AT
• Vragen die minimaal 10 keer met ‘nee’ zijn beantwoord

Vraag Aantal keer 'nee'

Zijn het begeleidingsbiljet en de stortbon binnen de door het bevoegd gezag gestelde termijn 
ingediend? 217

Is de eindbeoordelingsrapportage (vrijgave) binnen 14 dagen aan het bevoegd gezag verstrekt? 122

Is een begeleidingsbrief volledig ingevuld en ondertekend, met als afvalstoffencode 17.06.05* 
asbesthoudende bouwmaterialen en indien van toepassing voorzien van een afvalstroomnummer? 25

Zijn de feitelijke werkzaamheden vroegtijdig gemeld? 20

Zijn alle verwijderde en vrijgegeven bronnen opgenomen in het geaccepteerde inventarisatierapport? 17



Ervaringen - Toezicht



Wens voor de toekomst
• Wetboek

• Bij twijfel of bijzondere situatie: contact

• Kennis blijven delen

• Minder interpretatie, meer weten

• Wederzijds begrip



Vragen?
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PETER MUSELAERS
GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH
Praktijkcasus



| 15 november 2018 |

‘

Casus: renovatie 92 huurwoningen 

‘s-Hertogenbosch



Gemeente ‘s-Hertogenbosch



‘s-Hertogenbosch en asbest
Ervaringen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch met asbest

| 19 
 

| 46

- grote impact op de omgeving



Samenwerking gemeente s’-Hertogenbosch en de ODBN

Taakverdeling
Gemeente:
- Afhandelen van sloopmeldingen
- Juridische handhaving bij overtredingen en calamiteiten

ODBN
- Beoordelen van de asbestinventarisatie rapporten
- Toezicht en handhaving op de saneringswerkzaamheden

Intensivering van de samenwerking



De casus: Grote renovatie van 92 huurwoningen

Sloopmelding geaccepteerd voorzien van asbestinventarisatierapport 

Ingediend : 
- inventarisatie enkel voor verwijderen van asbesthoudende toepassingen
Nodig: 
- inventarisatie geschikt voor renovatie en/of totaalsloop

Wat is het verschil tussen deze 2?
- Juridische status

Mogelijke gevolgen in de uitvoering:
- meerdere asbestinventarisaties en sloopmeldingen voor 1 woning en 

1 renovatie

Nadeel: onoverzichtelijk



De controle

Constateringen:

- Renovatie ook van delen die niet waren geïnventariseerd maar wel 
asbestverdacht

- Asbestbesmetting op de zolderverdieping

- Sanering uitgevoerd in afwijkende risicoklasse (Inspectie SZW) 



Besluitvorming 

Naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen

ALLE werkzaamheden aan de 92 woningen worden formeel stil gelegd
Grondslag: slopen zonder sloopmelding

Waarom stilleggen van alle werkzaamheden?

o Grote invloed op de bewoners, verhuurder en aannemer

o Helderheid, houden overzicht bij controle en handhaving

o Mogelijkheid om het nu in 1 keer goed te doen



Acties, inzet en communicatie gemeente en ODBN

 verantwoordelijkheid gemeente naar betrokken partijen

 spoedoverleg tussen gemeente, ODBN, verhuurder, aannemer, 
saneerder en inventariseerder

 helder maken juridische aspecten en te zetten stappen
 alle werkzaamheden staken ook aan de buitenzijde van de 

woningen i.v.m. toezicht en handhaafbaarheid

 zolders afzetten, verbod tot betreden

 communicatie richting bewoners door verhuurder. 
Verantwoordelijkheid ligt bij verhuurder

 nieuwe inventarisaties geschikt voor renovatie en nieuwe 
sloopmeldingen



Acties, inzet en communicatie gemeente en ODBN
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Actieve begeleiding door asbestdeskundige ODBN en gemeente door:

 diverse extra gesprekken in breder verband

 dagelijkse telefonische ondersteuning van zowel asbestdeskundige en 
jurist

 asbestdeskundige ODBN minimaal 6 weken fulltime bezig met 
beoordelingen van alle nieuwe inventarisaties/sloopmeldingen onder 
hoogste prioriteit

 ook veel capaciteit van jurist voor coördinatie, communicatie en 
voortgang project. Ontbreken asbestdeskundige vertegenwoordiging bij 
verhuurder werd als gemis ervaren



Waarom deze intensieve begeleiding?
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Met het oog op de toekomst:

o Komende jaren steeds meer woningen/panden asbestvrij gemaakt

o Fouten in proces hebben vaak grote gevolgen voor opdrachtgever 
maar ook voor de toezichthoudende instanties

o Nu begeleiding en informatie; in de toekomst hopelijk minder 
excessen

o Verantwoordelijkheid naar bewoners die in de verbouwing zaten



Samenwerking ODBN en Gemeente

Regulier toezicht en handhaving bij ODBN

o Dienstbare opstelling gemeente noodzaakt tot goede onderlinge 
afstemming

o Van groot belang dat balans wordt gevonden binnen het 
spanningsveld van regelgeving, veiligheid en dienstverlening

o Noodzaak dat partijen elkaar vinden, met elkaar samenwerken, 
voldoende kennis hebben over elkaars vakgebied en begrip hebben 
voor elkaars belangen

o In deze casus succesvolle samenwerking



Resultaat intensieve maar toch pragmatische aanpak

o Nieuwe sloopmeldingen met complete inventarisaties geschikt voor renovatie 
voor alle woningen, alles vastgelegd in 1 document per woning

o Stillegging kon in delen worden opgeheven zonder dat dit ten koste ging van 
overzicht

o Partijen weten elkaar te vinden en er wordt meer informatie vooraf ingewonnen

o Begeleiding door asbestdeskundige namens de verhuurder waardoor 
gemeente/ODBN nu een goede gesprekspartner hebben waardoor beter en 
sneller kan worden geschakeld.
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Aanbevelingen

Vanuit asbestregelgeving

• Aandacht voor juiste inventarisatie. Bij grotere verbouwingen 1 goede 
complete inventarisatie te maken

• Zorg voor deskundig aanspreekpunt namens opdrachtgever



Aanbevelingen

Uit juridisch oogpunt

o Houd het simpel (communicatie)

- Enkelvoudige besluiten (helder en goed handhaafbaar)

o Stilleggen biedt goed uitgangspunt om het nu wel goed te doen

o Vraag je af wat wil je voorkomen en waar wil je naar toe?

o Zorg voor deskundige gesprekspartners in het proces

o Inhoudelijk juridische kennis op het gebied van asbest (saneringen en 
inventarisaties) is een pre



Tot slot

Vragen?



STELLINGENRONDE
1. Ga naar kahoot.it

2. Voer de code in

3. Voer uw voornaam in

4. Beantwoord de vragen op uw telefoon door op het icoontje 
te klikken



BEDANKT VOOR UW KOMST
ZIEN WE U ZO OP DE NETWERKBORREL?
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