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Om deze vragen te beantwoorden is het
goed eerst een beeld te scheppen van de
afzonderlijke taken van de Inspectie SZW
en van de omgevingsdiensten.

Slot op de deur
“Asbestverwijdering heeft een min of meer
privaatrechtelijk geregeld toezicht”, vertelt
Marcel Schwank, leider van het Asbest-
inspectieteam van de Inspectie SZW. “Het
gangbare toezicht is dus in handen van
private partijen, die namens de overheid
optreden. Om er zeker van te zijn dat dit
toezicht objectief gebeurt, vormt de In-
spectie SZW als extra toezichthouder op
de asbestbranche een slot op de deur.
Daarbij is het vooral onze taak om te con-
troleren of de arbowetgeving wordt nage-
leefd.”

Milieu
De omgevingsdiensten zorgen, in opdracht
van gemeenten en provincies, voor ver-
gunningverlening, toezicht en handhaving
op het terrein van milieu. “Daar valt ook
asbesttoezicht onder”, zegt Nico Hulsman,
inspecteur Omgevingsdienst IJmond en al
enkele jaren als regionaal regisseur voor de
provincies Noord-Holland, Flevoland en
Utrecht betrokken bij de versterking van
het toezicht op de asbestketen.

Gezamenlijke uitvoeringsstrategie
Om diverse redenen gaan de Inspectie
SZW en de omgevingsdiensten nauwer
met elkaar samenwerken.
Harry Kremer, werkzaam voor de Gelder-
se Omgevingsdiensten en geplaatst bij
Omgevingsdienst Rivierenland: “We ont-
wikkelen een gezamenlijke uitvoeringsstra-
tegie, zodat we er beter op kunnen toezien
dat de asbestverwijdering veilig en in een
gezonde leef- en werkomgeving verloopt,
met minimale gezondheidsrisico's en zon-
der dat er problemen voor het milieu res-
teren. Daarbij respecteren de omgevings-
diensten en de Inspectie SZW elkaars wet-
telijke taken en bevoegdheden.
Onze nauwe samenwerking moet er ook
voor zorgen dat illegale asbestverwijdering
steeds moeilijker wordt. We trekken risico-
gericht met elkaar op. Dat betekent dat de
nadruk ligt op de meest riskante sanerin-

gen en op bedrijven die niet uit zichzelf de
wet- en regelgeving naleven.”

Hiaten
“Er is veel toezicht op asbest”, vervolgt
Schwank. “Maar de Inspectie SZW, de
omgevingsdiensten en de private partijen
waren vooral met hun eigen taken bezig.
Toen we wat afstand namen, zagen we dat
die taken elkaar weliswaar aanvulden, maar
dat de overlap ontbrak. Er zaten dus hia-
ten in het toezicht. Daarom moet er meer
aaneengeschakeld worden gewerkt en
moeten taken beter op elkaar worden afge-
stemd.”

Informatievoorziening
Kremer bevestigt dat. “Ook moeten we de
informatie-uitwisseling beter organiseren.
Bijvoorbeeld over bedrijven die extra toe-
zichtaandacht nodig hebben, omdat ze
consequent de grenzen opzoeken.”

Asbestdaken
Waarom wordt juist nu de samenwerking
tussen de Inspectie SZW en de omge-
vingsdiensten geïntensiveerd? “De komen-
de jaren moeten er nog grote hoeveel-
heden asbest worden verwijderd”, aldus
Schwank. “Ook de op handen zijnde ver-
plichte sanering van asbestdaken uiterlijk
in 2024 speelt een belangrijke rol. Want
dat gaat om een substantiële hoeveelheid
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asbest. De schattingen lopen uiteen van
120 miljoen tot 250 miljoen vierkante me-
ter. Als je uitgaat van verwijderingskosten
van 10 euro per vierkante meter en een
duurzame vervanging van 40 euro per vier-
kante meter heb je het over een investering
van tussen de 6 en 15 miljard euro.”

Toename illegaliteit
Hulsman vult aan: “Met het asbestdaken-
verbod verwachten we bovendien een toe-
name van illegale asbestverwijdering. Gelet
ook op de huidige beperkte saneringscapa-
citeit is een efficiënte en effectieve collec-
tieve aanpak dus van groot belang.”

Strategie
De samenwerking tussen de Inspectie
SZW en de omgevingsdiensten vindt
plaats op strategisch, tactisch en operatio-
neel niveau. Hulsman: “We willen de doe-
len van het toezicht met elkaar afstemmen
en kennis, instrumenten en menskracht
optimaal inzetten. Verder willen we tot een
gezamenlijke, gestructureerde werkwijze
komen om kennis uit te wisselen over de
uitgevoerde controles en de daarmee sa-
menhangende interventies. Ten slotte gaan
we illegale saneringen aanpakken en een
lijst opstellen van bedrijven die extra toe-
zichtaandacht nodig hebben.”

Casusoverleg
Maar wat betekent dit in de praktijk? “In
zogenoemde casusoverleggen (regionale
overleggen met een aantal omgevingsdien-

sten uit  die regio, de Inspectie SZW, het
Functioneel Parket en de politie) bespre-
ken we welke normen we hanteren, hoe we
die normen interpreteren en aan welke
normen we prioriteit geven om overtreders
aan te pakken”, aldus Schwank. “In de
pilotregio's IJmond en Rivierenland verlo-
pen deze casusoverleggen, zoals Nico en
Harry die organiseren, op gestructureerde
wijze volgens een vaste lijst van bespreek-
punten. Daar zijn de omgevingsdiensten
namelijk goed op elkaar afgestemd. Dat
willen we in meer regio's bereiken. Maar de
omgevingsdiensten zijn nog niet overal in
Nederland even sterk georganiseerd. In
bepaalde regio's is de kans daarom kleiner
dat je door de overheid wordt aangespro-
ken wanneer je bezig bent met asbestsane-
ring.”
Hulsman: “Om die reden zijn we nu ook
bezig met de ontwikkeling van een lande-
lijk dekkend casusoverleg, waarbij alle om-
gevingsdiensten zijn aangesloten.” Volgens
Kremer is het ook belangrijk om in de ca-
susoverleggen een level playing field te
creëren voor asbestverwijderaars en inven-
tarisatiebureaus: “Het is natuurlijk niet de
bedoeling dat je het ene bedrijf een draai
om de oren geeft, terwijl je bij het andere
bedrijf niet ingrijpt.”

Stelselmatig werken
Welke bedrijven die werken in de wereld
van de asbestsanering iets gaan merken
van de intensievere samenwerking tussen
de Inspectie SZW en de omgevingsdien-
sten, is volgens de betrokkenen nog koffie-
dik kijken.
Hulsman en Kremer denken aan partijen
die de grenzen opzoeken en het wat min-
der nauw nemen met de wet- en regelge-
ving. “Doordat we structureel informatie
met elkaar gaan uitwisselen, hebben we
steeds een actuele lijst van bedrijven die de
aandacht op zich vestigen en die ons waar-
schijnlijk liever niet zien langskomen.”
Schwank schat in dat de grote asbestver-
wijderaars en inventarisatiebureaus die lan-
delijk werken dit gaan voelen. “We kunnen
namelijk stelselmatiger gaan werken. Wat
we in de ene regio roepen, zal ook gelden
voor een andere regio.”

Lawaai en papier
Verder verwacht Schwank dat de overheid
meer inzicht krijgt in wat wel en niet accep-
tabel is. “Vroeger loonde het nog wel voor
marktpartijen om, als het spannend werd,
veel lawaai en papier te produceren. Dan
ging de overheid nog wel eens door de
knieën. Maar die tijd is voorbij. Als over-
heid komen we een stuk steviger te staan
in onze discussies met deskundige markt-
partijen. We zullen dan ook geen confron-
tatie meer uit de weg gaan.”

Eén gesprekspartner
Hulsman ziet nog iets anders. “Onlangs is
het Besluit omgevingsrecht herzien. Daar-
door is er meer duidelijkheid ontstaan over
de overdracht van de asbesttaken van ge-
meenten aan de omgevingsdiensten, wat
steeds meer gemeenten ook daadwerkelijk
doen. De omgevingsdiensten hebben zich
op hun beurt verenigd in een Programma-
raad en een Werkkamer. Daar bespreken
we onze taken, maken we eenduidig beleid
en werken we aan structurele en kwalitatie-
ve verbeteringen. Zo kunnen we voor de
Inspectie SZW als één gesprekspartner
optreden in het toezicht op asbestverwijde-
ring namens alle omgevingsdiensten.”
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