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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: Charlotte Brunell 
onderwerp: AP04.2a_Pilot overdracht asbesttaken 
t.b.v.: AB d.d. 29 maart 2018 
bijlage: b) Projectplan pilot 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. Om kennisontwikkeling en 
opdoen van praktijkervaring mogelijk te maken heeft het AB besloten een pilot te starten, die in eerste instantie 
plaats zou vinden in samenwerking met de gemeenten Amersfoort en Bunschoten en daar is later ook Utrecht 
bijgekomen. Er zijn meerdere mogelijkheden om invulling te geven aan de pilot, alle met een eigen kostenplaatje. 
 
 
 
Voorstel 
 
Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de invulling van de pilot asbesttaken. 
 
 
Financiën 
 
Het uitvoeren van de totale pilot kost € 86.507. In het MT van de RUD is afgesproken vooralsnog eerst fase 1 uit 
te voeren, hiervan bedragen de kosten € 36.641,50. 
 

Fase Uren hh Uren 
vv 

Uren 
TOPP 

Uren 
jurist 

Uren 
PL 

Uren 
totaal 

Tarieven Totaal 

Fase 1 (1/4 – 30/6)  225  225  40 175 665 € 55,10 € 36.641,50 
Fase 2    40   40 100  100 280 € 55,10 € 15.428 
Fase 3 (1/9 – 1/12) 225 225 50 50 75 625 € 55,10 € 34.437,50 
Totaal 490 490 150 90 350 1570  € 86.507 

 
 
In het AB is afgesproken dat het werk in fase 1 (kennisontwikkeling en meelopen met gemeenten) wordt betaald 
door de gemeenten gezamenlijk. In het projectplan wordt ervan uitgegaan dat het vanuit het ontwikkelbudget zal 
worden bekostigd. Vanaf het moment dat de vergunningverleners en de handhavers zelfstandig taken gaan 
uitvoeren (fase 3) worden de uren betaald door de gemeente waarvoor de uren worden uitgevoerd.  
Fase 2 (het uitwerken van processen en Squit) wordt betaald uit het ontwikkelbudget. De financiële dekking van 
de projectleider moet ook worden gevonden in het ontwikkelbudget. 
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Toelichting 
 
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.  
 
Op 18 mei 2017 heeft het AB ingestemd met het voorstel om nog niet over te gaan tot overdracht van de taken, 
totdat voldoende voorbereiding is getroffen ten behoeve van de overdracht van deze taken en kennis is 
ontwikkeld en heeft de RUD groen licht gekregen om verder te gaan met de uitwerking van de inhoud en omvang 
van de nieuwe basistaak. 
In het AB van 5 oktober 2017 heeft de RUD de opdracht gekregen om in samenwerking met in ieder geval de 
gemeenten Amersfoort en Bunschoten een pilot  voor te bereiden met als doel de gewenste kwaliteit te bereiken. 
Binnen de pilot kunnen wij vervolgens ervaring opdoen met de producten: fysieke controle sloopmeldingen, 
fysieke controle professionele asbestsanering en de Melding bouwbesluit (sloopmelding). 
Naar aanleiding van dit besluit heeft gemeente Utrecht aangegeven ook graag te willen bijdragen aan de 
kennisontwikkeling in het kader van deze pilot. 
 
Doel 
Het praktische doel van de pilot is: 
• Het ontwikkelen van kennis en ervaring met de uitvoering van de producten fysieke controle 

sloopmeldingen, fysieke controle professionele asbestsanering en toetsen van de Melding bouwbesluit 
(sloopmelding) zodat de gewenste kwaliteit voor uitvoering van de taken bereikt wordt; 

• Inzicht te krijgen in benodigde kennis, instrumenten, het proces en benodigde uren voor het uitvoeren van 
deze taak. 

• Procesmatig is het doel van de pilot voldoende informatie te vergaren om op basis hiervan samen met onze 
deelnemers een keuze te kunnen maken hoe we in de toekomst deze taken zullen uitvoeren. 

 
Bijgevoegd is het projectplan pilot overdracht asbesttaken. Hierin is een voorstel beschreven om invulling te 
geven aan de pilot. Het plan geeft inzicht in de aanpak en de planning. 
 
Concrete invulling 
In het MT van 16 januari 2018 is een besluit genomen over de uitvoering van pilot. Afgesproken is om in ieder 
geval fase 1 van de pilot uit te voeren en daarna een tussenevaluatie uit te voeren. Op grond van deze evaluatie 
zal besloten worden of en hoe fase 2 en 3 worden uitgevoerd. 
 
Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden met de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Bunschoten. 
Deze gesprekken hebben geleid tot een nadere concretisering van de invulling van fase 1 van de pilot. 
Met deze drie gemeenten is het volgende afgesproken. 
 
Amersfoort heeft aangegeven op dit moment niet de capaciteit te hebben om begeleiding te bieden door een 
ervaren medewerker. Gezamenlijk is besloten om fase 1 van de pilot niet in Amersfoort uit te voeren. We zal 
Amersfoort haar processchema’s ter beschikking stellen en bestaat de mogelijkheid enkele keren een dagdeel 
mee te kijken hoe Amersfoort werkt. 
 
De pilot zal met name worden uitgevoerd bij gemeente Utrecht. Drie medewerkers van de RUD Utrecht zullen de 
kneepjes van het vak leren op het gebied van zowel vergunningverlening als handhaving. Daarnaast wordt de 
pilot uitgevoerd bij gemeente Bunschoten. Met de gemeente Bunschoten is afgesproken dat de RUD wordt 
gewaarschuwd als er wat speelt zodat een van de deelnemers aan de pilot naar Bunschoten kan gaan om mee te 
lopen. Een vaste dag per week in Bunschoten gaan zitten is niet zinvol. 
 
Er wordt met de pilot gestart rond 1 april. Tot die tijd worden praktische afspraken gemaakt met de gemeenten 
en vindt een kennismakingsbijeenkomst plaats. In het Regievoerdersoverleg op 12 juni wordt indien mogelijk een 
tussenevaluatie ter bespreking voorgelegd of in ieder geval een terugkoppeling gegeven over hoe het gaat met 
de pilot. Op die datum of tijdens het eerste Regievoerdersoverleg daarna moet een beslissing worden genomen 
ten aanzien van het vervolg. 
 


