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Openbaar ja
advies uit de raad van opdrachtgevers d.d. 4 maart 2019:
Onderwerp

Mandatering asbesttaken

Gevraagd besluit:
Instemmen met het voorleggen aan de colleges van een wijziging op het “Mandaatbesluit milieutaken
directeur RUD Drenthe” dit in verband met het toewijzen asbesttaken.
Inleiding
Met de inwerkingtreding van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(VTH) en het daarop geënte Besluit VTH zijn de basistaken van omgevingsdiensten
wettelijk vastgelegd. Een van deze basistaken betreft het toezicht op asbestsanering. In
de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe van 11 april 2016 is
afgesproken dat de RUD de asbesttaken uitvoert conform de memo Uniforme
uitvoering asbesttaken van 8 maart 2016. De uitvoering van de asbesttaken zijn door
de opdrachtgevers vanaf 2017 opgenomen in hun uitvoeringsprogramma’s. Ook voor
2019 is in het jaarprogramma, vastgesteld door u op 17 december 2018, de uitvoering
van asbesttaken openomen.
Ons is gebleken dat het mandaatbesluit niet op de asbestaken is aangepast. We hebben
geïnventariseerd (zie bijlage )welke asbestaken wel en niet binnen het huidige mandaat
van de bevoegde gezagen vallen. Uit deze inventarisatie is naar voren gekomen dat een
aanpassing van het mandaatbesluit van alle colleges van de bevoegde gezagen
noodzakelijk is.
Motivatie

-

-

Formalisering van de asbesttaken in het mandaatbesluit voorkomt dat
besluiten niet bevoegdelijk worden genomen en zorgt voor duidelijkheid over
de bevoegdheden van de toezichthouders.
Het is daarbij van belang dat de RUD wordt gemandateerd voor de
behandeling van asbestsloopmeldingen en toezicht en handhaving op grond
van het Asbestverwijderingsbesluit, de Woningwet en de daarbij horende
uitvoeringsregelingen voor zover dit ziet op de naleving van de overgedragen
asbestaken.
De Colleges van de bevoegde gezagen zijn bevoegd om het mandaat van de
RUD Drenthe te wijzigen.
Formaliseren van de asbesttaken in het mandaatbesluit leidt niet tot extra
kosten. De asbesttaken zijn al opgenomen in de jaarprogramma’s van de
bevoegde gezagen.

Wij adviseren de bijgevoegde wijziging van het mandaatbesluit aan de colleges van de

bevoegde gezagen voor te leggen.
Bijlage

Format Wijziging Mandaat besluit asbesttaken

Communicatie
persbericht

Na het besluit van het ab stuurt de RUD aan de colleges het verzoek tot besluit en het
format wijziging mandaat besluit asbesttaken.

Besluit:
Het algemeen bestuur stemt in met het voorleggen aan de colleges van een wijziging op het
“Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe” dit in verband met het toewijzen asbesttaken.
Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe op 8 april 2019.
Voorzitter,

Secretaris,

