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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: M. Veenhuizen 
onderwerp: AP03.3_Overdracht asbesttaken 
t.b.v.: 
bijlage: 

AB d.d. 15 oktober 2018 
 

 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking/discussie 
X ter besluitvorming 
 
 
Besluit 
 
Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 

1. te besluiten over overdracht van de basis asbest taken aan de RUD. Wat voor de opdrachtgevers 
inhoudt dat: 

a. de RUD Utrecht de basistaken asbest vanaf 1 januari 2020 gaat uitvoeren; 
b. de opdrachtgevers dit jaar (2018) inventariseren welke asbesttaken de opdrachtgevers op dit 

moment zelf uitvoeren en welke wettelijke (basis-) taken door de RUD zouden moeten worden 
uitgevoerd; 

c. de opdrachtgevers voor 1 juli 2019 uniforme uitgangspunten opstellen over de uitvoering van 
de over te dragen taken (zowel basistaken als eventuele plustaken); 

2. uit het ontwikkelbudget (indien het PDC voorstel tot verhoging van het ontwikkelbudget wordt 
goedgekeurd) zal voor fase 2 en 3 € 41.035,50 worden gefinancierd. Dit voor het opstellen van een plan 
van aanpak voor de implementatie, het verder ontwikkelen van kennis en kunde bij medewerkers en het 
organiseren van een communicatiestrategie die nodig is bij een zorgvuldige uitvoering. 

 
 
Toelichting 
 
Per 1 juli 2017 is het Besluit Omgevingsrecht (BOR) 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 een 
omgevingsdienst moet worden overgedragen. Het AB van de RUD Utrecht heeft in een eerdere fase besloten nog 
niet over te gaan tot overdracht van de taken, om zo voldoende voorbereiding te kunnen treffen ondanks dat dit 
strijdig is met de BOR. Om kennisontwikkeling en praktijkervaring mogelijk te maken heeft het AB besloten een 
pilot te starten. Deze pilot is op 1 april 2018 gestart. Fase 1 van de pilot is op dit moment afgerond. Er is bij de 
RUD Utrecht meer duidelijkheid over hoe het wettelijk geregeld is, hoe en welke processen moeten worden 
ingericht en welke beleidsmatige keuzes gemaakt moeten worden. Daarnaast is er bij de gemeente Utrecht 
praktijkervaring opgedaan in het uitvoerende werk. De RUD Utrecht heeft een tussenevaluatie opgesteld welke 
reden was voor een ambtelijke discussie tijdens het regievoerdersoverleg van 12 september j.l. De regievoerders 
gaven aan dat ze het te vroeg vonden om de conclusies uit de evaluatie te onderschrijven. De wens in het RVO 
bestaat om gezamenlijk uitgangspunten te formuleren over de inhoud en wijze van uitvoering van de taak.  
 
De RUD Utrecht heeft begrip voor het standpunt en onderschrijft het feit dat de uitvoerende asbestaken lastig 
zijn om over te dragen. Het zijn lastig te ontvlechten taken, die in sommige van onze deelnemende gemeenten 
ook nog eens politiek gevoelig liggen. Daardoor is het inrichten van een goede communicatie tussen de 
uitvoerende partijen van belang is. Zowel op het digitale als op het menselijke vlak. Voor de RUD Utrecht is het 
lastig dat:   

• er bij de deelnemers van de RUD Utrecht een hele diverse wijze van uitvoer van de asbesttaken bestaat 
en  

• er bij de meeste deelnemers geen beleid of actuele werkprotocollen over de uitvoering van asbesttaken 
zijn.  
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Desondanks is het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht van mening dat de RUD Utrecht op 1 januari 2020 in 
staat is om sec de basistaak op het gebied van asbestverwijdering uit te voeren. Vanuit de deelnemers is er dan 
nog 15 maanden de tijd om met elkaar te zorgen voor een goede overdracht van de taken. Dit traject is al op 14 
september j.l. gestart. 
 
Vanuit de planning van de financiële stukken (kadernota en begroting 2020) is het voor de RUD Utrecht van 
essentieel belang dat een standpunt wordt ingenomen door het AB op dit moment. Geen besluit nemen over het 
overdragen van de asbesttaken zou er toe leiden dat hiermee geen rekening kan worden gehouden in de ontwerp 
begroting 2020. Gezien de omvang van de taak zou hiermee de begroting een verkeerd beeld geven van de 
verwachte bijdrage per deelnemer. Dit is gezien de discussies in het verleden over begrotingswijzigingen, die 
leiden tot wijzigingen in de bijdrage per deelnemer, onwenselijk. Gezien de wens van het RVO om gezamenlijk 
uitgangspunten te formuleren over de inhoud en wijze van uitvoering van de taak, zal het verwerken van deze 
taak in financiële zin in de kadernota 2020 overigens niet haalbaar zijn. Dit is echter geen probleem, aangezien 
de vaststelling van de bijdrage gebeurd via de ontwerp begroting 2020.  
 
 
 


