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 Onderwerp: Verbetering uitvoering asbes|aken gemeente Beemster
 Geachte heer Mordang,
 Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief over de verbetering uitvoering asbesûaken (uw
 brief met kqnmerk 20110046148-JM0 vah 18 augustus 2011).
 Op 19 oktoberjl. heeft de heer Ter Voort van de gemeente Beemster contact met u opgenomen
 om te melden dat wij de vragen in bovengenoemde brief niet tijdig hebben kunnen
 beantwoorden. U heeft toen de mogelijkheid gegeven om alsnog schri|elijk te kunnen
 reageren.
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 Uit het overzicht van uw toezichts- en handhavingsaspecten bij de uitvoering van asbes|aken
 dbor gemeenten die u als bijlage aan bovengenoemde brief hebt toegevoegd blijkt dat de
 genoemde sugesties bij kunnen dragen aan het verbeteren van de uitvoering van de
 gemeentelijke asbes|aken. Daarnaast vergroten genoemde sugesties de e|ectiviteit van het
 gemeentelijk toezicht. Onderstaand geven wij per onderdeel aan op welke wijze dat gemeente
 Beemster op dit moment uitvoering geeft aan haar asbes|aken. Bovendien Maan de
 verbeteringen genoemd ten aanzien van de asbestaken.
 Huidige situatie
 Preventie/bewustwordînWstimuleren;
 Gelijktijdig met de beoordeling van de bouwaanvraag wordt indien wettelijk vereitt een
 asbestonderzoek afgedwongen. Deze astbestinventarisatie wordt in het kader van de
 sloopvergunning getoetst door onze de medewerkers van de Technische Dienst Beemster en
 Zeevang (TDBZ). De TDBZ geeft aan welke voorschrioen wij kunhen opnemen in de vergunning.
 Daarnaast wordt in onze gemeentegids in de milieuwijzer aangegeven op welke wijze een
 pa|icilier moet omgaan met asbest. Zo wordt vermeld dat een paëiculier maximaal 35 m2
 asbest aan plaatmateriaal of 12 asbestplaten perjaar Iuchtdicht verpakt in plastic van
 minimaal 0,2 mm dik verpakt en afgesloten met tape mag aanbieden bij gemeentewerken.
 Deze informatie is ook op onze wehsite vermeld.
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Proactfef toezicht;
 De TDBZ voert preventieve handhavingscontroles uit binnen onze gemeente. Daarnaast werken
 de handhavers nauw samen met milieupolitie. Tijdens het reguliere handhavingsoverleg worden
 bevindingen die de handhavers en politie aantreffen bespsoken en indien nodig wordt
 handhavend opgetreden.
 Toezicht tkdens de vergunningverlening cq. behandeling van de melding;
 De aanvraag voor de omgevingsvergunning waarbij asbest wordt ve|ijdered wordt door een
 medewerker van de TDBZ gecontroleerd. Daarnaast wordt ook het asbestinventarisatierappo|
 beoordeeld. Het toezicht bestaat naast het administratieve toezicht ook uit een Iokatie|zoek.
 Toezicht na vergunningsverlening c.q. na de akkoordverklaring van de melding
 De TDBZ voert tijdens de uitvoering van de sloop- of bouwwerkzaamheden één maal een
 terreininspectie uit. Hierbij wordt onder andere beoordeeld en gecontroleerd of de asbest
 conform afspraak is ve|ijderd.
 Aan het eind van de werkzaamheden wordt een vrijgaverappo| toegestuurd waaruit blijkt dat
 de asbest conform inventarisatierappo| is ve|ijderd.
 Informatie-uitwisseling en samenwerking
 Hierboven is beschreven op welke manier gemeente Beemster haar informatie-uitwisseling en
 samenwerking met soodgelijke instaties uitvoert. Op de akalstraat is men opgeleid op welke
 wijze men moet omgaan met asbestverdacht materiâal.
 Borging
 Op dit mpment is nog geen handhavingsbeleid vastgesteld. Wel is door het college van de
 gemeente Beemster besloten om handhavingsbeleid te ontwikkelen. Door het archiveren van
 gegevens over sloopactiviteiten wordt de stand van zaken over onder andere asbest in de
 gemeente Beemstes inzichtelijk gemaakt.
 Toekomstige situatie en ver|teringen
 Preventie/bewustwordinWstimuleren,-
 Wij zullen regelmatig een publikatie plaatsen in het huis-aan-huis blad Binnendijks over het
 onderwerp asbest. Dit om de bewoners van de gemeente Beemster te informeren over de
 gevaren van het op verkeerde manier ve|ijderen van asbest. Daarnaast zijn wij voornemens
 om hierover aanvullende informatie te zetten op de website van de gemeente Beemster.
 Doordat wij asbestinventarisatierappoden op adres archiveren wordt het aantal
 asbestverdachte bouwwerken bekend.
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Proactfef toezfcht;
 Gemeente Beemster is voornemens om de meldingen van de start vân sloopwerkzaamheden
 met asbestverdacht materiaal door de arbeidsinspectie door te Iaten sturen naar onze
 gemeente. Op deze wijze kunnen de meldingen worden vergeleken met onze eigen meldingen.
 Daatnaast wil gemeente Beemster het aantal prevehtieve conyroles
 vermeerderen.
 Toezicht tkdens de vergunningverlening c.q. behandelîng van de melding;
 In de toekomst wil gemeente Beemster haar bevindingen over een inventarisatie ook
 vastle|en door middel van een checklist en de resultaten hiervan vastle|en in één apart
 dossier.
 Bovendien willen wpj voorafgaand aan de vergunningverlening c.q de melding de lokatie
 controleren in plaats van achteraf.
 Toezicht na vergunningsverlening cq. na de akkoordverklaring van de melding
 Gemeente Beemster wil dat de opdrachîever zelf de start van asbestve|ijderings-
 werkzaamheden meldt en optreden zodra geconstateesd wordt dat de start van de
 werkzaamheden niet tijdig is vesmeld.
 Daarnaast wil gemeente Beemster frequenter een terreininspectie gaan ui|oeren als tijdens
 een sloopwerk ook asbestlplaten) worden ve|ijderd. Hierdoor wordt tijdens de sloopwerk-
 zaamheden beoordeeld of het werk conform vergunning wordt uiîevoerd. Ook zal handhavend
 worden opgetreden als het asbestvrijgaverappod niet tijdig door de gemeente is ontvangen.
 Informatie-uitwlsseling en samenwerkipg
 Door het nog intensiever samenwerken van handhavers en politie van de omli|ende
 gemeenten wil gemeente Beemster inzicht krijgen op de hele asbetsketen in de regio.
 borging
 De Gemeente Beemster gaat handhavingsbeléid ôntwikkelen. Daarnaast is de gemeente
 Beemster voornemens om het aspect asbest op te nemen in ons jaarlijks terugkerende
 milieuprogramma.
 lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
 Voor eventuele vragen kunt u
 ...
 contact opnemen met de heer Ter Voort, telefoonnummer 0299-68.21.62. ('
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