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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht 
steller: Charlotte Brunell 
onderwerp: AP04.1a_Planning overdracht asbesttaken 
t.b.v.: AB d.d. 6 juli 2018 
bijlage: b) Planning overdracht asbesttaken 
 
 
Status 
 
X ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking/discussie 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Per 1 juli 2017 is het Besluit Omgevingsrecht (hierna BOR) gewijzigd. De wijziging houdt onder andere in dat het 
ketentoezicht op de professionele verwijdering van asbest vanaf 1 juli 2017 een basistaak is die aan de RUD moet 
worden overgedragen. Het AB heeft besloten nog niet over te gaan tot overdracht van de taken, totdat 
voldoende voorbereiding is getroffen ten behoeve van de overdracht van deze taken. Een projectplan voor de 
pilot is met de regievoerders besproken op 6 maart 2018. Fase 1 van de pilot is gestart op 1 april 2018 en wordt 
uitgevoerd bij de gemeenten Utrecht en Bunschoten. Bijgaand treft u een planning voor het vervolg van de pilot 
en voor overdracht van de taken. 
 
 
Voorstel 
 
Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de planning en de toelichting hierop. 
 
 
Toelichting 
 
Inleiding 
Per 1 juli 2017 is het Besluit Omgevingsrecht (hierna BOR) gewijzigd. De wijziging houdt onder andere in dat het 
ketentoezicht op de professionele verwijdering van asbest vanaf 1 juli 2017 een basistaak is die aan de RUD moet 
worden overgedragen. Het AB heeft besloten nog niet over te gaan tot overdracht van de taken, totdat 
voldoende voorbereiding is getroffen ten behoeve van de overdracht van deze taken. Om kennisontwikkeling en 
opdoen van praktijkervaring mogelijk te maken heeft het AB besloten een pilot te starten. Een projectplan voor 
de pilot is met de regievoerders besproken op 6 maart 2018. Fase 1 van de pilot is gestart op 1 april 2018 en 
wordt uitgevoerd bij de gemeenten Utrecht en Bunschoten. Tijdens een bijeenkomst met gemeenten op 25 mei 
heeft de RUD toegelicht dat de pilot naar wens verloopt en welke informatie is verkregen en is afgesproken een 
planning voor vervolg van de pilot en voor de overdracht van de taken in het RVO te laten vaststellen. Bijgaand 
treft u deze planning aan. 
 
Tussenevaluatie pilot 
Op 11 september 2018 wordt de tussenevaluatie van de pilot asbesttaken behandeld in het RVO. In de overleg 
wordt het volgende inzichtelijk gemaakt: 

- Hoe is pilot verlopen? 
- Vorderingen medewerkers die de pilot hebben uitgevoerd. 
- Conclusies ten aanzien van benodigde kennis. 
- Randvoorwaarden voor de RUD 
- Informatie van andere OD’s, mogelijke keuzes voor beleid 
- Advies voor besluit over vervolg pilot, fase 2 en 3, inclusief de budgetvraag 
- Vervolg, planning. 
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In het RVO van 11 september wordt het vervolg, planning en budget van de pilot besproken. In het DB en AB 
kan dan definitieve besluitvorming plaats vinden. 
 
Fase 2 en 3 pilot 
Fase 2 kan – mits er budget ter beschikking wordt gesteld - worden uitgevoerd na 11 september. Fase 2 houdt 
voor de RUD in: 

- processchema’s opstellen 
- opstellen standaardbrieven 

 
Voor de alle gemeenten in samenwerking met de RUD houdt fase 2 in: 

- uitwerken uitvoeringsbeleid 
- kwaliteitsnormen uitwerken 
- keuze systeem 
- keuze standplaats 
- inzichtelijk maken hoeveelheid werk 

 
Fase 3 betekent dat medewerkers van de RUD zoveel mogelijk zelfstandig taken uitvoeren bij enkele gemeenten, 
waarbij wel op de achtergrond hulp van collega’s beschikbaar is. Fase 3 kan parallel aan fase 2 worden 
uitgevoerd. 
 
Voorstel planning 
Tussen het RVO van 13 juni en het RVO van 11 september wordt ter voorbereiding de volgende informatie 
verzameld: 

- Samen met pilot gemeenten Utrecht en Bunschoten de onderwerpen in beeld brengen die in het beleid 
van de gemeenten zouden moeten komen (tussenevaluatie); 

- Informeren bij gemeenten welke tijdsspanne gemeenten nodig hebben om de punten genoemd onder 
fase 2 uit te voeren. 

- Informeren wie van de gemeenten in de projectgroep voor fase 2 willen meedenken?  
 
Vanaf 12 september worden de punten onder fase 2 ingevuld in beleid en overige stukken door gemeenten en 
RUD. 
 
Wij stellen voor deze taak voor 2019 bij de RUD te beleggen als tijdelijke opdracht met als doel deze taak als 
vaste taak in de DVO’s op te nemen vanaf 1 januari 2020. De eindevaluatie met alle stukken uit fase 2 en 3 
kunnen dan worden besproken in het RVO en vastgesteld in DB en AB van januari 2019. Na vaststelling kan de 
RUD gekwalificeerd personeel gaan werven en kunnen de taken tussen 1 maart en 1 juni 2019 belegd worden. 
Doel is de taken uit te voeren voor alle gemeenten, conform de wensen van de gemeenten, uit te voeren uiterlijk 
op 1 juli 2019. 
 
De taak in 2019 eerst als tijdelijke opdracht bij de RUD beleggen heeft veel voordelen: 

- Om de asbesttaken volledig in de DVO’s opgenomen te krijgen voor 2019 is het noodzakelijk dat alle 
onder fase 2 beschreven activiteiten geheel zijn uitgevoerd voor 1 november, zodat de stukken ter 
vaststelling in het RVO (6 november), DB (15 november) en AB (29 november) kunnen worden 
vastgesteld. Hierna vindt dan vastlegging in de DVO’s plaats. 
Het lijkt niet realistisch al deze taken nauwkeurig uit te voeren tussen 12 september en 1 november. 
Ook gezien het feit dat de meningen over deze taak bij de deelnemers sterk uiteen lopen. 

- De kennis die in 2019 verkregen wordt, met name ten aanzien van uren en aantallen, kan worden 
gebruikt voor definitieve vastlegging in de DVO’s. 

- RUD heeft voldoende tijd beschikbaar om gekwalificeerd personeel te werven. 
 
Planning ziet er dan als volgt uit: 

- 11 september 2018: bespreking in RVO en besluitvorming in DB en AB ten aanzien van vervolg pilot en 
budget pilot. 

- begin december 2018 fase 2 gereed (inclusief omschrijving concept producten voor PDC) 
- januari 2019: bespreking in RVO, en besluitvorming DB en AB over beleid en stukken asbesttaken 
- januari/februari 2019: in accounthoudersoverleggen maken van afspraken over uitvoering taak 
- januari 2019 – mei 2019: werven van gekwalificeerd personeel 
- maart 2019: eerste gemeenten kunnen hun taken beleggen. 
- september 2019: evaluatie uitvoering taak, evt. aanpassen stukken fase 2. 
- Oktober 2019: definitief maken productbladen voor PDC 
- november 2019: bespreking in RVO en definitieve vaststelling door DB en AB 
- november 2019: vastleggen taak in DVO 
- januari 2020: start uitvoer conform vaste taak in DVO. 

 


