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vOOrWOOrd
Het ketenonderzoek naar de asbestproblematiek vloeit direct voort uit de 
samenwerkingsovereenkomst ‘Informatie-uitwisseling milieuhandhaving 
Noord-Holland’.  Onder de regie van de provincie Noord-Holland hebben 
gemeenten, het Openbaar Ministerie, het Interregionaal Milieuteam Noordwest 
Nederland van de politie, de VROM-Inspectie en de politie de krachten 
gebundeld. 

Onder leiding van voormalig burgemeester Berry Groen van Uithoorn en Officier 
Yvonne van der Meer van het Functioneel Parket Amsterdam is onderzoek gedaan 
naar eventuele misstanden in de asbestketen. Het inhoudelijke resultaat is niet 
goed. De conclusie is namelijk dat 50-80% van het asbestafval op onze stort-
plaatsen een herkomst heeft die aanleiding geeft om nader onderzoek in te 
stellen. Toch is het project een succes. ls genoemde partijen niet hadden 
samengewerkt en hun informatie niet hadden gedeeld, dan waren deze feiten 
niet boven tafel gekomen. Dat onderstreept maar weer eens hoe belangrijk 
samenwerking is. 

De verbetering van de samenwerking tussen de strafrechtelijke en bestuurs-
rechtelijke partners, door informatie bij elkaar te leggen, is in mijn ogen 
glansrijk geslaagd. Voor de betrokkenen heeft dit terecht nog een staartje: 
momenteel zijn de zwaardere overtredingen bij het strafrecht in behandeling en 
worden de lichtere gevallen bestuursrechtelijk afgedaan.

Deze geslaagde samenwerking biedt perspectief om andere onderwerpen waarbij 
meerdere partijen een rol in de keten spelen op eenzelfde manier op te pakken. Ik 
ben dan ook gelukkig met de aanbevelingen in het rapport om in breder verband 
voort te bouwen op de resultaten van het asbest(samenwerkings)project. Samen 
met u hoop ik hier binnenkort knopen over door te hakken. Door de handen 
ineen te slaan kunnen wij snel en effectief bijdragen aan een schoner milieu en 
een veiliger leefomgeving in onze mooie provincie. Een uitdaging die ik graag 
met de andere partners de komende tijd wil aangaan!

Bart Heller,
gedeputeerde provincie Noord-Holland
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mAnAGEmEntsAmEnvAttinG
inleiding
In 2008 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de straf- en bestuursrechtelijke 
partners om door middel van informatie-uitwisseling op het gebied van milieuhandhaving de 
samenwerking te verbeteren. Om dit te realiseren is in Noord-Holland het project ‘Informatie-
uitwisseling binnen de asbest keten’ gestart. De focus ligt op de free-riders, omdat de asbest-
verwijdering door hen zich geheel onttrekt aan het zicht van de overheid. Dit is de reden om 
het onderzoek vanuit het eind van de keten te beginnen: bij de stortplaatsen en milieustraten. 
Vervolgens is gezocht naar degenen die hiervoor verantwoordelijk waren: de niet 
gecertificeerde asbestverwijderaars en hun opdrachtgevers. Het in beeld brengen van de 
verschillende schakels in de keten maakte het mogelijk om de problemen te identificeren en 
fouten te signaleren.

Partners die hebben bijgedragen aan het blootleggen van de schakels in de asbestketen zijn een 
groot aantal Noord-Hollandse gemeenten, het Openbaar Ministerie, de Politie en de provincie 
Noord-Holland. Daarnaast namen de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie, het Landelijk 
Overleg Milieuhandhaving (LOM) en de Politieacademie deel aan het project. Verder is dankbaar 
gebruik gemaakt van een initiatief van het Interregionaal Milieuteam (IMT) van de 
Bovenregionale Recherche in de regio Noordwest Nederland. Het IMT had signalen ontvangen 
dat er asbestslopen plaatsvinden door niet-gecertificeerde (rechts)personen, waardoor het 
verwijderde asbest wordt onttrokken aan controle door de overheid. Om dit nader te onderzoeken 
is het IMT het project Vlier gestart.

Aandachtspunten
Uit het onderzoek blijkt dat 50-80% van het asbestafval een herkomst heeft die aanleiding geeft 
om nader onderzoek in te stellen en mogelijk door de free-riders wordt verwijderd, vervoerd en 
gestort. Deze stroom komt niet aan het licht via bijvoorbeeld bouw- en sloopvergunningen en 
asbestinventarisaties. Naast deze concrete cijfers maakt het onderzoek duidelijk dat het toezicht 
op regelgeving op het gebied van asbest versnipperd is. De bestuursrechtelijke partners nemen 
het eigen deel voor rekening en doen dat veelal vanuit de vergunningvoorschriften. De politie is 
vooral dadergericht en komt pas in actie als er overtredingen worden geconstateerd. Uit het 
asbestproject blijkt dat een gedegen ketenkennis hierin verbetering brengt. 

De wet- en regelgeving zelf, die de basis vormt voor het bestrijden van illegale activiteiten in de 
asbestketen, zorgt eveneens voor problemen. In theorie is de regelgeving sluitend, maar 
achilleshiel is dat effectuering veelal afhankelijk is van het aanvragen van een 
sloopvergunning door of namens de opdrachtgever. Juist dit blijkt in de praktijk veelvuldig 
achterwege te blijven. Hierdoor ontstaat al aan het begin van de keten een leemte in de 
informatiepositie. Voor het dichten van dit gat is geen panklare oplossing beschikbaar. Te 
meer daar gemeenten veelal geen informatie bezitten over het al dan niet aanwezig zijn van 
asbest in onroerend goed van vóór 1994 en hier dus niet op kunnen anticiperen (na 1994 is het 
toepassen van asbest verboden). 

Een aspect dat ook meespeelt, is dat het voor veel aannemers onbegrijpelijk is dat particulieren 
wel kleine hoeveelheden asbest mogen verwijderen en zij niet. Dit vermindert het draagvlak voor 
de regelgeving op dit punt aanzienlijk.

Veel, vooral particuliere, opdrachtgevers zijn zich tot slot nog onvoldoende bewust van de 
gezondsheidsrisico’s die het verwijderen van asbest met zich meebrengt. Een toenemend 
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mAnAGEmEntsAmEnvAttinG
bewustzijn bij deze opdrachtgevers zal leiden tot een opwaartse druk op de aannemers. Dit kan 
ertoe leiden dat meer aandacht wordt besteed aan het zorgvuldig verwijderen van asbest en het 
grondig schoonmaken na afloop daarvan. Hierdoor zullen de risico’s van asbestbesmetting 
afnemen. 

Om onderzoeken als deze nog effectiever en efficiënter uit te voeren, is het wel belangrijk om 
opleidingen aan te bieden aan de partners die hier goed op aansluiten en de ketenkennis 
verbetert. Tevens blijkt dat de partners onvoldoende inzicht hebben in elkaars  criteria op basis 
waarvan prioriteiten worden gesteld of al dan niet wordt opgetreden. 

Belangrijkste constatering tot slot is dat de gezamenlijke aanpak met relatief beperkte 
inspanning een omvangrijk resultaat heeft opgeleverd. Dit geldt voor zowel het inzicht in de 
totale asbestketen als de daadwerkelijke aanpak van illegale activiteiten.

Conclusies
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de asbestregelgeving theoretisch weliswaar sluitend is, 
maar onvoldoende is toegesneden op de dagelijkse praktijk. Belangrijke oorzaak is dat het 
toezicht vooral leunt op het aanvragen van een sloopvergunning. Indien dit niet gebeurt, en 
dat is veelal het geval, dan heeft het bevoegd gezag nauwelijks aangrijpingspunten om in 
actie te komen. Gevolg is een aanzienlijke stroom van illegaal asbest dat zijn weg naar de 
stortplaats vindt. Om deze illegale praktijk toch effectief aan te pakken biedt samenwerking 
tussen de partners bij thematische ketenhandhaving aanzienlijke meerwaarde ten opzichte 
van het uitoefenen van de individuele bevoegdheden. De krachtenbundeling leidt tot een 
efficiëntere en effectievere inzet van menskracht en middelen, met name bij het aanpakken 
van niet-inrichting gebonden activiteiten die zich in ketens voordoen. Verder blijkt dat de 
regionale expertiseteams goed hebben gewerkt wat betreft het formuleren van 
onderzoeksdoelstellingen, het coördineren van de uitvoering en het opstellen van de 
interventiestrategie.

Samengevat luiden de conclusies als volgt:
•	 	de	asbestregelgeving	mist	aansluiting	op	de	dagelijkse	praktijk;
•	 het	toezicht	is	te	veel	gerelateerd	aan	het	al	dan	niet	aanvragen	van	een	sloopvergunning;
•	 	het	merendeel	van	het	sloopafval	wordt	verwijderd	zonder	vergunning,	waardoor	een	

aanzienlijke	stroom	van	illegaal	asbest	wordt	gestort;
•	 	samenwerking	tussen	de	partners	bij	thematische	ketenhandhaving	biedt	

aangrijpingspunten om illegale praktijken op effectieve wijze aan te pakken, met name ten 
aanzien	van	niet-inrichting	gebonden	activiteiten	in	ketens;

•	 	regionale	expertiseteams	hebben	duidelijke	meerwaarde	wat	betreft	het	formuleren	van	onder-
zoeksdoelstellingen, het coördineren van de uitvoering en het opstellen van de 
interventiestrategie. 

Aanbevelingen
Een minstens zo belangrijk aspect is dat het asbestproject is opgezet als pilot om in kaart te 
brengen of samenwerking op het vlak van de milieuhandhaving meerwaarde oplevert.  Dit blijkt 
inderdaad het geval te zijn. Het is dan ook aannemelijk dat op andere thema’s eveneens 
beduidende winst in het verschiet ligt indien de betrokken straf- en bestuursrechtelijke partijen 
hun krachten bundelen. Belangrijke aanbevelingen zijn:
•	 	Samenwerking	door	middel	van	thematisch	toezicht	moet	bij	de	partners	tot	de	normale	
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activiteiten behoren, waarbij de thematische handhaving in de bedrijfsvoering dient 
te worden geborgd door middel van tijd, menskracht en financiën.

•	 	De	projectmatige	aansturing	van	de	thematische	handhaving	garandeert	voldoende	
bestuursrechtelijke aandacht en moet voorlopig blijven bestaan.

•	 	Deelname	van	de	politie	is	het	beste	gewaarborgd	door	het	inzetten	van	Interregionale	
Milieuteams, waar nodig aangevuld met Regionale Milieuteams. 

•	 	De	wet-	en	regelgeving	moet	meer	worden	toegesneden	op	de	dagelijkse	praktijk.	
Gedacht kan worden aan vrijstelling - onder voorwaarden - voor kleinere 
verbouwingen, een verplichte asbestinventarisatie bij verkoop van onroerend goed 
van vóór 1994 en het opnemen van aan vullende bepalingen in gemeentelijke 
vergunningen met betrekking tot onvrijwillig verkregen asbest.

•	 	De	partners	dienen	te	werken	aan	het	vergroten	van	de	bewustwording	van	de	
gezondheids risico’s van het verwijderen van asbest, met name bij particuliere 
opdrachtgevers en de aannemers die deze particuliere verbouwingen uitvoeren.

•	 	In	de	opleidingen	moet	meer	aandacht	komen	voor	thematische	handhaving	en	het	
uitvoeren van onderzoeken naar het doen en laten van de gehele asbestketen.

•	 	De	Regionale	Uitvoeringsdiensten	(RUD’s)	kunnen	op	termijn	een	belangrijke	bijdrage	
leveren aan de samenwerking tussen de partners en dienen hiertoe een toereikend 
mandaat te hebben van de gemeenten.
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‘Pilotprojecten realiseren die de meerwaarde 

van gestructureerde informatie-uitwisseling 

zichtbaar maken.’

Met dit doel voor ogen hebben vrijwel alle Noord-Hollandse gemeenten, het Openbaar 
Ministerie (Functioneel Parket), de politie en de provincie Noord-Holland de handen 
ineengeslagen. Dit resulteerde medio 2008 in de samenwerkingsovereenkomst 
‘Informatie-uitwisseling milieuhandhaving Noord-Holland’. Op 1 september van 
hetzelfde jaar is, onder regie van de provincie Noord-Holland, begonnen met de 
uitvoering van de overeenkomst, met als einddoel een optimale en duurzame 
samenwerking op meerdere fronten tussen de betrokken partijen. Besloten is dit te 
doen aan de hand van een concrete ketenstudie binnen de vijf Noord-Hollandse 
politieregio’s.

Bij het selecteren van een onderwerp voor de keten bleek dat in de politieregio 
Kennemerland behoefte bestond aan het maken van een doorstart van het 
asbestproject, uitgevoerd door de Milieudienst IJmond, waarmee men al een aanvang 
had gemaakt. Asbest bleek ook in de andere regio’s aan te slaan als onderwerp voor het 
pilotproject en na rijp beraad is hiertoe besloten. Belangrijk bijkomend voordeel van 
het oppakken van een dergelijk concreet milieuonderwerp is dat het onderzoek heeft 
geresulteerd in een provinciebreed beeld van de asbestproblematiek.

Het rapport gaat allereerst in op de wijze waarop de samenwerking gestalte heeft 
gekregen en wat dit leert voor de nabije toekomst. Vervolgens wordt de opzet van het 
onderzoek belicht, gevolgd door een overzicht van de resultaten ten aanzien van zowel 
de gevolgde methodiek als met betrekking tot de asbestverwijdering. Het slot-
hoofdstuk bevat aanbevelingen om voortvarend door te gaan op de ingeslagen weg.

1inlEidinG
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inleiding
Samenwerking door middel van informatie-uitwisseling tussen de Politie, het Openbaar Ministerie en de 
bestuursrechtelijke partners vindt in de praktijk veelvuldig plaats. Veelal betreft het echter persoons-
gebonden vormen van samenwerking. Dit brengt met zich mee dat de mate van samenwerking tussen 
dezelfde partners per onderwerp sterk kan verschillen: van een gezamenlijke probleemanalyse en aanpak 
is slechts incidenteel sprake. Gevolg is dat de informatie-uitwisseling tussen de partners op ad hoc basis 
plaatsvindt. Dit heeft als nadeel dat bestuurlijk of strafrechtelijk ingrijpen tot allerlei knelpunten kan 
leiden. Een gestructureerde vorm van samenwerking kan dit voorkomen, maar dit heeft tot consequentie 
dat de persoonsgebonden vorm van samenwerking verandert in een functionele samenwerking. 

praktijkcase
Bedoeling van de pilotstudie was om aan de hand van een praktijkcase aanbevelingen te ontwikkelen om 
handen en voeten te geven aan samenwerking volgens een vast en vooraf gesanctioneerd format. De 
kerndoelstellingen luiden als volgt:
•	 Realiseren	van	duurzaam	commitment	bij	de	regio’s;
•	 Opzetten	van	structurele	en	ingebedde	communicatie	tussen	de	betrokken	partijen;
•	 	Tot	stand	brengen	van	risicoanalyses	in	samenhang	met	een	concrete	bestuursrechtelijke,	

strafrechtelijke of gecombineerde aanpak.

Voor de ketenstudie zijn in de vijf politieregio’s van Noord-Holland met verschillende partners 
deelprojecten uitgevoerd (zie bijlage 1). Bij de uitvoering van de pilots is waar mogelijk contact gezocht 
met bestaande samenwerkingsverbanden op het gebied van de uitvoering van milieutaken. Hierdoor 
bleek de voorbereiding eenvoudiger omdat met behulp van één aanspreekpunt direct meer gemeenten 
konden worden bereikt. Daarnaast nam een aantal relevante landelijke partners deel aan het project 
(Arbeidsinspectie, LOM, VROM-Inspectie). 

projectstructuur
Het ketenonderzoek is uitgevoerd conform hetgeen hierover is vastgelegd in de samenwerkings-
overeenkomst. Dit betekent dat de leiding in handen was van een stuurgroep, terwijl een werkgroep de 
feitelijke uitvoering van het project coördineerde. Zowel stuurgroep als werkgroep bestonden uit 
vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen (zie bijlage 2). De leiding was in handen gelegd van 
een onafhankelijke projectleider. 

Binnen de stuurgroep bestond een grote mate van betrokkenheid. Dit heeft ertoe bijgedragen dat 
knelpunten op de werkvloer snel konden worden opgelost. De stuurgroep heeft de grote lijnen vanuit de 
bestuursrechtelijke invalshoek bewaakt en waar nodig bijgestuurd. De belangrijkste taak van de 
werkgroep was om de onderzoeksvoorstellen inhoudelijk te toetsen. Ook is incidenteel bijgestuurd om 
organisatorische knelpunten op de werkvloer weg te nemen, voornamelijk ten aanzien van de 
beschikbare capaciteit. De werkgroep heeft zich op adequate wijze van deze taak gekweten. Een 
projectleider, aangesteld door de provincie,  heeft zich vooral beziggehouden met procesbewaking en het 
signaleren c.q. wegnemen van knelpunten. 

Binnen het project is er voor gekozen om de samenwerking in de vijf politieregio’s gestalte te geven vanuit 
expertiseteams, bestaande uit vertegenwoordigers van de politie, de gemeenten, het Openbaar 
Ministerie, de Milieudiensten en de provincie Noord-Holland. Dit parallel aan het IMT-project Vlier, dat 
plaatsvond in het werkgebied van de politieregio’s Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en 
Kennemerland. De expertiseteams stonden onder aansturing van de stuurgroep en de werkgroep. 

2OpzEt sAmEnWErKinG
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inleiding
Samenwerking tussen de partners levert het meeste op als er sprake is van maatschappelijk ongewenste 
gedragingen die zich binnen een systeem of keten afspelen. Het verwijderen van asbest speelt zich in een 
dergelijke keten af. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende twee ketensegmenten:
1  Het deel van de keten dat zich houdt aan de wettelijke regels met betrekking tot het aanvragen van 

een sloopvergunning, het laten opmaken van een risico-inventarisatie en het (laten) verwijderen 
door een erkende en gecertificeerde asbestverwijderaar.

2  Het deel van de keten dat zich geheel aan het zicht van de overheid onttrekt doordat van meet af 
aan de relevante wet- en regelgeving wordt genegeerd. Deze ‘free-riders’ vragen géén sloop-
vergunning aan en maken geen inventarisatie, terwijl er evenmin een beroep wordt gedaan op de 
expertise van gecertificeerde asbestverwijderaars.

Afbakening 
De overheid steekt veel energie in het verbeteren van de kwaliteit van de asbestverwijderingsketen. Deze 
energie richt zich vooral op gecertificeerde bedrijven: het bonafide opererende deel van de keten. Bij het deel 
van de keten dat wet- en regelgeving links laat liggen ontbreekt veelal de informatie die nodig is om het 
proces te volgen. Gevolg is dat hier een grote uitdaging ligt voor de handhaving en alle betrokken partners. 

Om deze reden is besloten het onderzoek te richten op de zogenaamde ‘free-riders’. Deze niet-
gecertificeerde bedrijven weten zich vrijwel geheel aan het gezicht van de overheid te onttrekken. Dit 
komt omdat aan het begin van de keten niet wordt voldaan aan de verplichting om voor het verwijderen 
van asbest een sloopvergunning aan te vragen en geen inventarisatie uit te laten voeren. Hierdoor 
ontbreekt ieder aanknopingspunt voor de overheid om toe te zien op de naleving van de wet- en 
regelgeving. Geen enkel bevoegd gezag heeft de regie over dit deel van de keten. Gevolg is dat de 
bestrijding van deze vorm van illegaliteit voornamelijk bij politie en justitie komt te liggen. De 
bestuursrechtelijke handhandhavers beperken zich tot het toezicht op de naleving van hun specifieke 
deel van de keten. Hierdoor blijven de daadwerkelijke veroorzakers grotendeels buiten beeld. Wel heeft 
de	provincie	een	coördinerende	rol	als	het	gaat	om	de	samenwerking	tussen	de	handhavingspartijen;	
met het sluiten van het convenant en het asbestproject is hier invulling aan gegeven. De gevolgde 
multidisciplinaire onderzoeksaanpak maakte het mogelijk om voor de eerste keer de gehele keten in 
kaart te brengen. Hierdoor kon de bestrijding van free-ridergedrag uitgroeien tot een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van alle deelnemende partners.

Karakteristieken free-riders
Kenmerkend voor free-ridergedrag is dat het zich volledig aan het zicht van de overheid onttrekt. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de volgende omstandigheden hieraan ten grondslag liggen:
•	 	Het	verwijderen	van	asbest	langs	reguliere	weg	is	relatief	kostbaar,	waardoor	het	voor	de	betrokken	bedrijven	

en particuliere opdrachtgevers aantrekkelijk is dit niet te doen, ook vanuit concurrentieoverwegingen.
•	 	Het	doorlopen	van	de	wettelijke	voorgeschreven	procedures	kost	veel	tijd	en	beïnvloedt	de	planning	

in de sector op een nadelige manier. 
•	 	De	overheid	heeft	te	weinig	capaciteit	om	in	alle	gevallen	na	te	gaan	of	er	al	dan	niet	sprake	is	van	een	

illegale verbouwing, wat de pakkans klein maakt.
•	 	De	kleine	pakkans	veroorzaakt	dat	er		relatief	weinig	sloopvergunningen	worden	aangevraagd.
•	 	Uit	concurrentieoverwegingen	accepteren	bepaalde	spelers	in	de	keten	asbest,	terwijl	dit	volgens	de	

vergunning niet is toegestaan. 
•	 	Er	gelden	geen	specifieke	regels	voor	het	transporteren	van	asbest,	waardoor	iedere	transporteur	

asbest kan vervoeren. Dit maakt dat de herkomst van het asbest moeilijk te achterhalen is.

3AAnpAK



•	 	Door	milieustraten	wordt,	omwille	van	de	laag-
drempelig heid, weinig of geen registratie 
bijgehouden van ontvangen asbest.

•	 	De	acceptatie	en	registratie	bij	stortplaatsen	is,	zeker	
in situaties waarbij sprake is van ingehuurde trans-
porteurs of stromen die afkomstig zijn van milieu-
straten, vaak niet nauwkeurig genoeg om asbest-
stromen te kunnen ontdekken of te herleiden naar 
de ontdoener. 

verwijderaars
In de keten van free-riders zijn o.a. de volgende 
verwijderaars actief.
•	 Reguliere	aannemers	
•	 Bedrijven	die	kozijnen	plaatsen
•	 ZZP’ers
•	 Loonwerkerbedrijven	
•	 Technische	installatiebedrijven

Omgekeerde benadering
Illegale handelingen zijn per definitie niet bij de overheid 
bekend. Dit betekent dat informatie over het doen en 
laten van de free-riders ontbreekt. Om die reden is de 
keten benaderd vanuit het eindpunt, te weten de stort-
plaatsen. Het is aannemelijk dat in ieder geval een sub-
stantieel deel van het asbest uiteindelijk via allerlei 
kanalen hier terecht komt. De stortkosten voor het aan-
leveren van asbest zijn namelijk lager dan voor ander 
afval;	dit	betekent	dat	het	niet	aantrekkelijk	is	om	asbest	
te vermengen met ander afval. Daar staat tegenover dat 
met asbest verontreinigd bouw- en sloopafval een BTW-
reductie oplevert. Vaststaat dat met enige regelmaat met 
asbest verontreinigd bouw en sloopafval wordt aan-
geboden. Het mag duidelijk zijn dat het dumpen van 
asbest in de natuur hier niet mee wordt gedekt. Op basis 
van de ervaringen van de partners lijkt dit echter geen 
substantieel deel van het probleem te zijn. Daarnaast is 
ervoor gezorgd dat er bij politie en provincie voldoende 
capaciteit beschikbaar was voor het analyseren van de 
vergaarde informatie. 

In de periode dat de pilot van start ging, stond ook het 
Interregionaal Milieuteam (IMT) van de Bovenregionale 
Recherche Noordwest Nederland aan de vooravond van de 
uitvoering van een grootschalig tactisch opsporings-
onderzoek op het gebied van asbest en asbestverwijdering  
De free-rideraanpak is in deze pilot bedacht door een 
expertiseteam en het IMT is aan het eind van de keten 
begonnen met het ophalen van alle weegbonnen over 2008 
van asbest op drie stortplaatsen. In overleg met de 
betrokken teamleider en de zaakofficier van het 
Functioneel Parket is besloten om beide onderzoeken 
samen op te laten lopen. Dit betekende dat kon worden 
opgeschaald van de deelname van een aantal Regionale 
Milieuteams (RMT’s) van de politie naar het IMT, waarbij 
zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de IMT-analyse-
methode. De betrokken bestuursrechtelijke deelnemers 

hebben ruwweg circa 750 uur in het asbestproject gestoken 
en het IMT rond de 2500 uur. Reden voor de grote ureninzet 
van het IMT is allereerst het grote onderzoeksgebied, dat 
de politieregio’s Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland 
Noord en Kennemerland omvatte. Verder is veel tijd gaan 
zitten in het ontwikkelen van het gehele werkproces, dat 
overigens nu ook voor andere interventiestrategieën 
gebruikt kan gaan worden. Tot slot heeft het IMT in 
samenwerking met ProMil veel analysecapaciteit in het 
project gestoken. 

van verwijderen tot storten 
Bij zowel het verwijderen als het storten van asbest is een 
groot aantal soorten bedrijven direct of indirect 
betrokken. Ten aanzien van de free-riders gaat het veelal 
om gevallen met een relatief kleine hoeveelheid asbest. 
Het betreft vooral kleinere bedrijven, meestal met een 
regionale functie, die in een deel van de keten actief zijn. 
Daarnaast is sprake van een verwevenheid tussen de 
milieustraten en het bedrijfsleven. De activiteiten van de 
commerciële partijen worden in beginsel gestuurd door 
het maken van winst, terwijl de milieustraten vooral 
gericht zijn op een laagdrempelige inname van asbest 
door particulieren en soms ook bedrijven. Juist deze 
laagdrempeligheid leidt ertoe dat beide systemen in 
elkaar overlopen. Deze verwevenheid maakt dat zij als 
één systeem zijn gaan functioneren.

tussenschakels
Tussen de asbestbron en de eindbestemming (stortplaatsen) 
zijn verschillende logistieke spelers te onderscheiden, te 
weten:
•	 Opdrachtgevers
•	 Aannemers
•	 	Containerverhuurbedrijven	zonder	en	met	eigen	opslag
•	 Transportbedrijven
•	 Milieustraten

Opdrachtgevers
Vooral particulieren en kleinere bedrijven lijken in de 
keten als opdrachtgever te fungeren. Er worden jaarlijks 
talrijke verbouwingen uitgevoerd van onroerend goed dat 
is gebouwd vóór 1994, het jaar dat asbest niet meer mocht 
worden gebruikt. In veel gevallen wordt door de opdracht-
gever een aantal offertes gevraagd, waarbij niet over de 
eventuele aanwezigheid van asbest wordt gerept. Is dit 
wel het geval, dan worden over het verwijderen van het 
asbest van te voren met de opdrachtgever afspraken 
gemaakt. Een veel voorkomende afspraak is dat de 
opdrachtgever zelf het asbest afvoert naar de milieustraat 
of de stortplaats, terwijl het verwijderen ervan of door 
hem zelf of door de aannemer gebeurt. De wetgeving 
staat ook toe dat particulieren kleine hoeveelheden asbest 
zelf mogen verwijderen. Hierdoor ontstaat het beeld dat 
het met de risico’s kennelijk wel meevalt en wordt er niet 
zoveel waarde gehecht aan de beschermende maatregelen 
die de wet voorschrijft.
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Reguliere aannemers
Bij het uitvoeren van verbouwingen wordt vaak stil-
zwijgend of expliciet aan de aannemer overgelaten om te 
zorgen voor de benodigde vergunning(en). Zij maken dan 
meestal een afweging van de kans dat tijdens de ver-
bouwing een bezoek kan worden verwacht van bouw- en 
woningtoezicht. In een groot aantal gevallen wordt na deze 
afweging besloten om in het geheel geen vergunning aan 
te vragen. Hierdoor blijft de verbouwing buiten het zicht 
van de gemeente en kan inderdaad zonder al te groot risico 
het asbest worden verwijderd. Het voordeel hiervan voor de 
direct betrokkenen is evident. Niet alleen gaat geen tijd 
verloren met het doorlopen van de vergunning procedure, 
maar ook kan een asbestinventarisatie achter wege blijven 
en creatief met het verwijderen van asbest worden 
omgegaan. De besparing op de kosten van de verbouwing 
zijn daardoor aanzienlijk en kan oplopen tot meer dan 50% 
Voor veel particuliere opdrachtgevers is het kostenaspect 
dan ook vaak doorslaggevend om hiervan af te zien. 
Overigens zijn de gevaren van het omgaan met asbest bij de 
aannemers over het algemeen wel bekend. Soms worden 
tijdens het verwijderen van asbest beschermende maat-
regelen genomen. Vanwege de onderlinge concurrentie 
voelen zij zich echter gedwongen om zich aan de wet- en 
regelgeving te onttrekken. 

Containerverhuurbedrijven/Transportbedrijven
Bij veel verbouwingen wordt gebruik gemaakt van 
bedrijven die containers verhuren voor bouw- en sloop-
afval. Langs deze weg wordt veel asbest - bewust of 
onbewust - vermengd met gewoon bouw- en sloopafval. 
De containers staan bovendien vaak aan de openbare 
weg, waardoor verstuiving van vezels ontstaat. Daar-
naast worden de vervoerders, de medewerkers van het 
containerverhuurbedrijf en de medewerkers van de 
stortplaats aan asbest blootgesteld. 

Sommige van de verhuurbedrijven hebben een eigen 
opslagplaats, waar het materiaal ruw wordt gesorteerd 
voordat het naar de meest voordelige bestemmingen wordt 
afgevoerd. Veel van deze bedrijven vermelden in hun 
contracten dat in het bouw- en sloopafval geen asbest mag 
zitten. Als dit echter wel het geval is, wordt uit concurrentie-
overwegingen vrijwel altijd afgezien van actie richting de 
klant. Gaat de container direct naar de stortplaats, dan is 
het afhankelijk van de acceptatie of daar melding van wordt 
gemaakt. Bij tussentijdse opslag en sortering door de 
verhuurder zelf wordt het asbest uit de partij gehaald en 
eerst apart opgeslagen. Vervolgens wordt op gezette tijden 
een partij afgevoerd naar de stortplaats. In vrijwel alle 
gevallen is deze handelswijze niet toegestaan en zouden de 
partijen formeel door de stortplaats moeten worden 
geweigerd. Gezien de milieu-implicaties die dit zou hebben 
is dit laatste gelukkig niet aan de orde.

Milieustraten
Noord-Holland beschikt over een adequaat en laag-

drempelig stelsel van milieustraten waar particulieren 
afval kunnen aanleveren. Soms is het ook voor bedrijven 
mogelijk	afval	aan	te	leveren;	hiervoor	moet	dan	een	
vergoeding worden betaald. De milieustraten worden 
vaak geëxploiteerd door private ondernemingen onder 
aansturing van de gemeente of een gemeentelijk samen-
werkingsverband. Het toezicht op aard en herkomst van 
de afvalstoffen is beperkt, evenals de registratie. Hierdoor 
is het goed mogelijk om bedrijfsmatig vrijgekomen asbest 
zonder gevolgen bij de milieustraat aan te leveren. In feite 
wordt het asbest op deze manier als het ware gelegaliseerd. 
Het bevindt zich dan immers binnen het overheids-
domein en bij het afleveren op de stortplaats wordt als 
herkomst de betreffende milieustraat genoteerd. Enkel 
wanneer de hoeveelheden te groot van omvang zijn kan 
het asbest door de milieustraat worden geweigerd. Het 
komt voor dat de milieustraat doorverwijst naar bijvoor-
beeld een erkende asbestverwijderaar. Wanneer deze het 
asbest inderdaad in ontvangst neemt, wordt in feite mee-
gewerkt aan een activiteit waarvan het vermoeden zou 
moeten bestaan dat deze illegaal is. Erkende verwijderaars 
mogen namelijk geen asbest ontvangen anders dan van 
eigen activiteiten en particulieren mogen dergelijk grote 
hoeveelheden ook niet aanbieden. 

bedrijfsbezoeken
De geselecteerde bedrijven zijn bezocht door multi-
disciplinaire teams. Het doel daarvan was de partners 
meer inzicht te geven in de werkwijze en afwegingen die 
bij de uitoefening van de hun toezichthoudende taak 
worden gehanteerd. Voorop bij de bezoeken stond het 
verkrijgen van een beeld van het functioneren van de 
keten in de regio en de rol die het betrokken bedrijf daarin 
speelt. Indien tijdens een dergelijk bezoek overtredingen 
van vergunningvoorschriften werden geconstateerd, kon 
daar uiteraard door het bevoegd gezag tegen worden 
opgetreden. In bijlage 3 is een kopie opgenomen van het 
bij de bedrijfsbezoeken gehanteerde draaiboek.

In totaal zijn veertig bedrijven bezocht, onder te verdelen 
in de volgende categorieën: 
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type bedrijf Aantal

Stortplaatsen* 3

Milieustraten 12

Aannemersbedrijven 5

Containerverhuurbedrijven* 8

Weg- en waterbouw bedrijven 2

Kozijnspecialisten 1

Technisch Installatiebedrijven 3

Loonwerkersbedrijven 1

Puinbreker 1

Gecertificeerde asbestverwijderaars 2

Overig 20

totaal 58

* Bezocht door leden van het IMT



stortplaatsen
Bij milieustraten, containerbedrijven, tussenopslagen, 
transportbedrijven, sorteerbedrijven etc. komt asbest 
onbedoeld binnen. Niet overal en niet iedereen is hier op 
ingesteld en handelt juist, met als gevolg dat er regel-
matig sprake is van blootstelling aan asbest. 

De stortplaatsen gelden als eindbestemming van asbest. 
Dit wordt of apart verpakt aangeleverd conform de wet- en 
regelgeving, of onverpakt en vaak verborgen tussen ander 
bouw- en sloopafval. Veel van dit bouw- en sloopafval 
wordt ter plekke gescheiden in verschillende fracties. 
Hierbij vindt eveneens blootstelling aan asbest plaats. De 
gesorteerde fracties worden bovendien veelal hergebruikt. 
Zo wordt bijvoorbeeld puin vaak opgewerkt tot granulaat 
voor de wegenbouw. Ook bij dergelijke handelingen vindt 
blootstelling aan asbest plaats. 

Onderzoeksstappen
Om de free-riders binnen de asbestketen in zicht te krijgen 
en vervolgens te komen tot een concreet onderzoek zijn de 
volgende stappen gezet:

Stap 1  Identificeren van het soort bedrijven dat onder-
deel is van de keten van free-riders.

Stap 2  Bedrijven die representatief zijn voor de 
geïdentificeerde	bedrijfssoorten	in	beeld	brengen.

Stap 3  Selecteren van specifieke bedrijven die 
representatief zijn voor een bepaald keten-
onderdeel en in aanmerking komen voor een 
bedrijfsbezoek.

Stap 4  In beeld brengen van de bevoegdheden van de 
partners met betrekking tot de te bezoeken 
bedrijven.

Stap 5  Samenstellen van multidisciplinaire teams die 
deze bedrijven gaan bezoeken.

Stap 6  Ontwikkelen van een format om de vergaarde 
informatie te verwerken.

Stap 7  Opstellen van een draaiboek voor het uitvoeren 
van de bedrijfsbezoeken (zie bijlage 3). 

methodiek
Het project is uitgevoerd in alle vijf de politieregio’s in 
Noord-Holland, met aan het hoofd een regionaal college 
bestaande uit de hoofdofficier van justitie, de korps-
beheerder, de burgemeesters en de korpschef. Voor het 
verzamelen van de informatie is een vaste methodiek 
gevolgd, zodat deze conform de intentie van het convenant 
‘Samenwerking informatie-uitwisseling milieu hand-
having Noord-Holland’ is. Deze methodiek is over te 
zetten naar andere onderwerpen dan asbest.

Gekozen is voor een integrale aanpak, waarbij 
achtereenvolgens:
1	 het	probleem	inzichtelijk	is	gemaakt;
2	 expertiseteams	zijn	samengesteld;
3	 een	ketensamenwerking	is	gerealiseerd;
4	 de	informatie	is	gedeeld;
5 de risico’s in de keten zijn benoemd.

De informatiebehoefte van de politie is daarbij leidend 
geweest, zodat kon worden voldaan aan de eisen die 
binnen de strafrechtelijke kaders aan een onderzoek 
worden gesteld. Eventuele bestuursrechtelijke maat-
regelen zijn daarvan afgeleid. 

Gestart is in de politieregio Kennemerland en de aanpak 
is herhaald in de andere vier politieregio’s. Via vooral een 
interviewachtige benadering is de bestuursrechtelijke 
keten in beeld gebracht. De strafrechtelijk partners 
hebben vooral data verzameld en geanalyseerd. Het IMT 
heeft in de politieregio’s Kennemerland, Noord-Holland-
Noord en Zaanstreek-Waterland via controles bij stort-
plaatsen zaken aan het licht gebracht en onderbouwd met 
cijfermateriaal uit de weegbonnen. Voor de andere twee 
regio’s is via bestuursrechtelijke weg onderzoek gedaan, 
waarvan de provincie een analyse heeft gemaakt. 

Uiteindelijk moeten de inspanningen leiden tot een 
gezamenlijk gedragen interventiestrategie (zie bijlage 4). 
Van de overtredingen die aan het licht zijn gekomen 
worden de zware gevallen, waarbij sprake is van meer 
dan 500 kilogram asbest en recidive, afgehandeld door 
het strafrecht. De lichtere gevallen worden via het 
bestuursrecht afgehandeld. Maatwerk wordt gezocht voor 
gevallen waarbij een gecombineerd behandeling van 
toepassing is. De partners zijn zelf verantwoordelijk voor 
de daadwerkelijke uitvoering van deze interventie-
strategie.
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inleiding
Doel van het pilotproject naar de free-riders in de asbestketen was aan de hand van concrete resultaten 
aan te tonen dat samenwerking tussen de partners leidt tot een efficiëntere en effectieve handhaving van 
milieuregelgeving. Daarbij lag de focus op illegale praktijken die de arbeidsomstandigheden en het 
leefmilieu ernstige schade toebrengen en waarmee substantieel economisch gewin wordt gerealiseerd. 

Uitkomsten 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode maart 2009 – oktober 2009 in de vijf politieregio’s van 
Noord-Holland: Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland 
en Gooi en Vechtstreek. In totaal zijn 58 bedrijven bezocht, waarbij van achteraan naar de voorkant van 
de keten is gewerkt. Dit resulteerde in 8.100 zogenaamde records, waaruit uiteindelijk ruim 300 
betekenis volle zaken zijn geselecteerd die voor verdere strafrechtelijke dan wel bestuursrechtelijke 
aanpak in aanmerking komen. 

Uit het onderzoek blijkt dat 50-80% van het asbestafval een herkomst heeft die aanleiding geeft om nader 
onderzoek in te stellen, omdat het mogelijk door free-riders wordt verwijderd, vervoerd en gestort. Deze 
stroom onttrekt zich niet alleen aan alle regelgeving zoals de bouw- en sloopvergunning, maar ook aan 
de inventarisatierapportage en aan certificering. Enkele gevolgen hiervan zijn:
•	 illegale	slooppraktijken;
•	 ongezonde	arbeidomstandigheden;
•	 gezondheidsrisico’s;
•	 concurrentievervalsing;
•	 onttrekking	aan	regelgeving	in	het	algemeen;
•	 free-ridersubcultuur.

Bij het inzoomen op deze asbeststroom zien we dat het aanleveren bij de stortplaatsen vooral gebeurt door 
bedrijven uit de bouwsector zoals aannemingsbedrijven (groot en klein). Dit geldt in veel mindere mate 
voor hoveniers, tuinderbedrijven en winkels. Overige gelieerde bedrijfstakken zijn vastgoed en tussen-
opslagen. Omdat het veelal particuliere bronnen betreft, gaat het meestal om relatief kleine hoeveelheden 
asbest. Duidelijk mag zijn dat het aantal zaken waarbij asbest vrijkomt en die eigenlijk zouden moeten 
worden behandeld conform de wet- en regelgeving vele malen groter is dan het aantal dat jaarlijks bij de 
Arbeidsinspectie wordt aangemeld. 

De aanpak van de geconstateerde overtredingen gebeurde op dezelfde samenwerkingsbasis als bij het 
onderzoeksgedeelte van het project. Mede op basis van de handhavingspiramide van de commissie Mans 
zijn de bedrijven onderverdeeld in de volgende vier categorieën:
•	 Strafrechtelijk	afhandeling	
•	 Gecombineerde	afhandeling	
•	 Bestuursrechtelijk	afhandeling
•	 Goed	presterende	bedrijven

Aan de hand van criteria is bepaald welk bedrijf in welke categorie valt. Inmiddels is duidelijk dat in ieder 
geval ongeveer 150 van de circa 300 zaken voor strafrechtelijk afhandeling in aanmerking komen (>500 kg 
en recidive) . Voor 50 zaken is gekozen voor maatwerk via straf- en bestuursrecht. Van nog eens 80 zaken 
is door de politie per gemeente omschreven wat zij hebben aangetroffen. Deze informatie wordt over-
gedragen	aan	de	gemeenten,	zodat	zij	geïnformeerd	zijn	en	indien	nodig	zelf	kunnen	verder	kunnen	
onderzoeken en indien nodig maatregelen treffen.
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De gevolgde aanpak leidt tot de situatie dat de politie de 
criminelen aanpakt, terwijl het bestuur de toezichtsdruk 
verhoogt bij aandachtsbedrijven en deze bij goede 
bedrijven juist vermindert. 

Conclusies
Het mag duidelijk zijn dat het onderzoek heeft geresulteerd 
in concrete resultaten. Aan de hand van deze uitkomsten 
is een aantal conclusies te trekken. Dit gebeurt aan de 
hand van de volgende driedeling: de samenwerking,   
het onderzoek, de wet- en regelgeving.

De samenwerking 
De samenwerking tussen de partners binnen de kaders 
van het project kan als geslaagd worden beschouwd en 
heeft duidelijke meerwaarde opgeleverd ten aanzien van 
achtereenvolgens:
a	 de	inzichtelijkheid	van	de	asbest	keten;
b	 	het	functioneren	ervan	binnen	de	gehele	provincie;
c  provinciebrede samenwerking op basis van een 

uniforme aanpak.

Inzichtelijkheid asbestketen
De verwijdering van asbest vindt plaats door middel van 
een ingewikkeld systeem van commerciële ondernemingen 
en door onder andere de milieustraten. De activiteiten 
van de commerciële partijen worden in beginsel gestuurd 
door het maken van winst, terwijl de milieustraten 
vooral gericht zijn op een laagdrempelige inname van 
asbest door particulieren en soms ook bedrijven. Juist 
deze laagdrempeligheid leidt ertoe dat beide systemen in 
elkaar overlopen. Deze verwevenheid maakt dat zij als 
één systeem zijn gaan functioneren. 

De wijze waarop de overheid het toezicht op de naleving 
heeft georganiseerd – er is geen structurele basis van 
samenwerking – is niet effectief. Dit geldt niet alleen voor 
de geografische aspecten (gemeentegrenzen, politie regio’s 
en regionale organisatie van het Functioneel Parket), 
maar ook voor de afbakening van verantwoordelijkheden 
tussen zowel bestuursrechtelijke partners onderling als 
tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke partners. 

De samenwerking binnen de uitgevoerde pilot heeft een 
deel van deze constateringen ongedaan gemaakt. Niet de 
eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de deel-
nemende partners heeft immers centraal gestaan, maar de 
gezamenlijke wens om een maatschappelijk zeer 
onwenselijk verschijnsel terug te dringen. Daarbij is juist 
op de schakelpunten tussen bevoegdheden van de part ners 
meer inzicht in het systeem gerealiseerd en dus in de keten.

Functioneren asbestketen in Noord-Holland
Doordat het onderzoek in een substantieel deel van de 
provincie op eenvormige wijze is uitgevoerd is een 
representatief beeld ontstaan van de wijze waarop de 
asbestketen in Noord-Holland feitelijk functioneert. Het 

verschil met eerdere onderzoeken is dat niet alleen een 
abstracte beschrijving van de keten is gemaakt, maar dat 
daaraan ook concrete bedrijven zijn gekoppeld. Vooral dat 
laatste betekent meerwaarde, omdat op basis daarvan 
concrete zaken zichtbaar zijn geworden om aan te 
pakken. Hiermee is de weg gebaand om voor de gehele 
provincie een samenhangende interventiestrategie te 
organiseren om het maatschappelijk ongewenste gedrag 
van free-riders in de asbestketen structureel aan te 
pakken. De onderzoeksmethode is bovendien goed 
bruikbaar voor de aanpak in andere provincies en op 
landelijk niveau.

Provinciebrede samenwerking op basis van een uniforme aanpak
De uitvoering van de asbestpilot heeft aangetoond dat 
thematische samenwerking binnen een groter beheers-
gebied met alle betrokken partners mogelijk is en meer-
waarde oplevert. Van het begin af aan is bij de deelnemers 
sprake geweest van een oprechte wil om van het project en 
de samenwerking een succes te maken. Het inbedden van 
de pilot in een overzichtelijke en transparante project-
structuur heeft hieraan onmiskenbaar een belangrijke 
bijdrage geleverd. Verder heeft de onafhankelijk heid van de 
projectleider een rol gespeeld bij het wegmasseren van 
knelpunten en kleine irritaties. De onafhankelijkheid 
waarborgt een zekere mate van vertrouwen met betrekking 
tot een goede afloop van het project. Tot slot leent de 
gehanteerde methode zich goed voor andere onderwerpen 
op onder meer milieugebied met ketenachtige aspecten. 

Toch kunnen verschillende factoren een optimale keten-
samenwerking in de weg staan, te weten:
•	 	Doelstellingen	en	targets	in	de	onderscheiden	

jaarwerkplannen conflicteren met de samenwerking 
binnen	een	dergelijk	omvangrijk	project;

•	 	Opgedane	ervaringen	bij	eerdere	vormen	van	
samenwerking hebben geleid tot terughoudendheid 
bij	het	delen	van	informatie;

•	 	Bij	de	individuele	partners	bestaat	bezorgdheid	over	
de eventuele gevolgen van de samenwerking en de 
uitkomsten daarvan voor de eigen bestuurders of het 
eigen	management;

•	 	Gelet	op	de	verschillen	in	cultuur	en	verantwoordelijk-
heden bij de partners is het soms lastig de nood-
zakelijke openheid te behouden en deze te blijven 
zien als gegeven of uitdaging in plaats van een 
belemmering of, erger nog, obstructie.

Voor alle deelnemers gold dat het doel van de pilot altijd 
weer hoger werd gewaardeerd dan onderliggende 
individuele belangen van de partners. Dit heeft, ondanks 
bovengenoemde factoren, de samenwerking juist 
versterkt. 

Het onderzoek
Bij het uitvoeren van het onderzoek zelf hebben zich in de 
praktijk de volgende knelpunten voorgedaan.
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•	 	Duidelijk	is	geworden	dat	het	uitvoeren	van	een	
keten onderzoek door de bestuursrechtelijke partners 
als lastig en onwennig werd ervaren. Het feit dat 
bedrijven niet vanuit het toezicht op de naleving van 
de vergunning zijn benaderd maar vanuit de rol in 
de keten is nieuw. Hierdoor hebben de bezoeken 
weliswaar niet altijd de gewenste administratieve 
informatie opgeleverd, maar wel veel zachte infor-
matie over de loop van de asbestketen. 

•	 	Het	is	voor	de	bestuursrechtelijke	partners	soms	
lastig gebleken tijd vrij te maken om aan het onder-
zoek mee te doen. De reden daarvan is tweeledig. 
Allereerst was het niet altijd duidelijk binnen welke 
kaders het onderzoek werd uitgevoerd. Ondanks het 
feit dat vrijwel alle gemeenten de samenwerkings-
overeenkomst hebben getekend was dit op ambtelijk 
niveau niet altijd bekend. Zelfs nadat in sommige 
gevallen de deelname aan dit project nog in het RMO 
was bekrachtigd, kwamen de regionale expertise-
team s moeizaam van de grond. Daarnaast was de 
tijd die voor het onderzoek uiteindelijk kon worden 
vrijgemaakt veelal mini maal. De kwaliteit van het 
onderzoek heeft hier onder geleden. Door de soms 
stroperige besluitvorming bij vooral de gemeenten is 
het project een aantal malen uit beeld geraakt. 
Hierdoor ontstond vooral bij de politie vertraging in 
de planning en afronding van het onderzoek.

•	 	Het	overdragen	van	informatie	van	de	bestuurs-
rechtelijke partners naar de analisten van IMT is 
niet altijd vlekkeloos verlopen. Informatievergaring 
en -veredeling is voor de meeste bestuurlijke 
partners niet een vanzelfsprekende taak. Het 
ontbrak, zoals hiervoor al opgemerkt, vaak aan 
harde cijfers en soms bleven de rapportages geheel 
uit. De bijdrage van de partners heeft niettemin in 
belangrijke mate bijgedragen aa n het positieve 
eindresultaat. 

•	 	Het	IMT-project	Vlier	is	niet	vanaf	het	begin	onder-
deel van het asbestproject geweest, maar heeft toch 
de resultaten van het project versterkt en positief 
beïnvloed.	Dit	geldt	zowel	voor	de	door	het	IMT	
ingebrachte analysemethode als voor de geleverde 
menskracht. Wel is door het feit dat het IJmond-
onderzoek zelfstandig van start is gegaan er voort-
durend enige distantie geweest tussen de rol van 
IMT en de rest van het project. Dit heeft overigens de 
eindresultaten	niet	negatief	beïnvloed.

•	 	De	provincie	bleek	in	een	substantieel	deel	van	de	
bedrijfsbezoeken het bevoegd gezag te zijn. Dit 
maakte het lastig om de inhoudelijke rol goed vorm 
te geven en heeft een zware wissel getrokken op de 
beschikbare capaciteit en kwaliteit van de geleverde 
inzet. Een en ander heeft een nadelig effect gehad op 
de efficiency en effectiviteit van de uitgevoerde 
bedrijfsbezoeken.

•	 	In	twee	politieregio’s	is	gebruik	gemaakt	van	de	
milieudiensten (IJmond en West-Friesland), terwijl in 

één regio de uitvoering plaatsvond onder de para plu 
van een intergemeentelijk samenwerkings verband 
(Amstelland-Meerlanden). Dergelijke samen-
werkingsvormen benaderen is minder arbeids-
intensief dan het benaderen van individuele 
gemeenten. De bestaande infrastructuur evenals het 
mandaat van de aangesloten gemeenten maakte het 
uitvoeren van het onderzoek relatief eenvoudig. 
Daar staat tegenover dat de milieudiensten en het 
samenwerkingsverband inhoudelijk niet beter 
scoorden dan de andere deelnemende partijen. Ook 
bij hen bleek het niet eenvoudig om het keten-
onderzoek op kwalitatief goed niveau uit te voeren.

De wet- en regelgeving
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de wet- en 
regelgeving op papier een sluitend systeem van spelregels 
bevat. Als iedereen zich hieraan houdt, dan zou het 
asbestvraagstuk voor de toezichthoudende autoriteiten 
beheersbaar zijn. Op cruciale momenten in de keten 
blijken de spelers zich echter niet aan deze spelregels te 
houden. Dit geldt vooral het aanvragen van een 
sloopvergunning, het eerste moment waarop de overheid 
in beeld zou moeten komen. Omdat dit grootschalig niet 
gebeurt, valt in feite de basisregistratie, waarop het hele 
vervolg van de wetgevingsketen is gebaseerd, onder het 
systeem uit. Hierdoor komt het landelijk beeld dat de 
gemeenten hun sloopvergunningen niet op orde hebben 
in een ander daglicht te staan. Het is immers lastig om 
grip te krijgen op verbouwingen die worden uitgevoerd 
zonder dat daarvoor de vereiste sloopvergunning is 
aangevraagd. Een verplichte asbestinventarisatie bij 
overdracht van onroerend goed van vóór 1994 kan tot slot 
zorgen voor meer grip op de materie. Hierdoor ontstaat op 
termijn een goed in zicht in het woningbestand waar 
asbest in is verwerkt. 
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Op basis van de uitkomsten van het pilotproject komt de stuurgroep tot een aantal aanbevelingen. Deze 
zijn zowel van belang voor het verbeteren van de milieuhandhaving in de asbestketen als voor andere 
milieuonderwerpen waarbij meerdere instanties een toezichthoudende rol vervullen. 

1  Gelet op het succes van het project heeft het duidelijk meerwaarde de samenwerking  bestuurlijk en 
organisatorisch te verankeren. Hiertoe dient thematische handhaving niet alleen in de bedrijfs-
voering te worden geborgd, maar zal ook kennis over en capaciteit voor het ‘intelligence proces’ een 
plaats moeten hebben binnen de bestuursrechtelijke organisaties. De provincie Noord-Holland kan 
in dit geheel vanuit zijn regierol een aansturende rol vervullen. 

2  Bij het opstellen van jaarwerkplannen dient voldoende capaciteit te worden gereserveerd voor 
‘thematisch toezicht’ en voor de uitwisseling van informatie. Op deze manier kan jaarlijks door 
de partners een onderwerp worden gekozen dat gezamenlijk volgens de gevolgde methodiek kan 
worden uitgevoerd.

3    Om te voorkomen dat het thematisch toezicht in een te vroeg stadium gaat behoren tot ‘going 
concern’ bij de partners dient de projectaansturing van een stuurgroep en werkgroep in stand te 
worden gehouden, te meer daar mogelijke strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en organisatorische 
obstakels hierdoor snel kunnen worden weggenomen.

4   Om te voorzien in de financiering van thematisch toezicht dienen de partners jaarlijks gezamenlijk 
het benodigde budget te reserveren.

5   De meerwaarde van een projectmatige aanpak onder leiding van een onafhankelijke projectleider 
heeft zich bewezen en verdient navolging bij nieuwe onderzoeken. Uiteraard onder stevige regie, bij 
dit project de provincie.

6   Voor het slagen van de samenwerking in de keten is het belangrijk dat voor alle partners duidelijk is 
dat er relevante informatie te ‘halen’ is. Elke partner levert informatie en capaciteit en krijgt daar-
voor inzicht en overzicht terug.

7   Gelet op de meerwaarde van de deelname van de politie via het Interregionaal Milieuteam dient in 
de toekomst zoveel mogelijk gebruik van dit model gebruik te worden gemaakt, waar nodig aan-
gevuld met ondersteuning vanuit de Regionale Milieuteams.

8   Bij de opleidingen van toezichthouders dient extra aandacht te komen voor het versnipperde toezicht 
op de naleving van de direct en indirecte regelgeving op het gebied van milieuketens. 

9   Voorafgaand aan de interventie na het onderzoek dient met het Openbaar Ministerie de criteria te 
worden bepaald op basis waarvan al dan niet wordt overgegaan tot vervolging.

10   Om het omvangrijke systeem van free-ridergedrag aan het begin van de keten in te dammen, kan 
naleving	van	de	piramide	zoals	opgenomen	in	het	rapport	van	de	Commissie	Mans	(2008)	als	
leidraad dienen.

11   Partners moeten werken aan het vergroten van de bewustwording van de risico’s van het ver wijderen 
van asbest en andere gevaarlijke stoffen. Met name een publieksgerichte voorlichtingscampagne 
dient onderdeel uit te maken van een dergelijk bewustwordingstraject.

5AAnbEvElinGEn



12   Het landsdekkend stelsel van Uitvoeringsdiensten (RUD’s) dat mogelijk wordt opgezet kan op termijn een 
belangrijke bijdrage leveren aan de samenwerking tussen de partners, mits gemeenten hiertoe een toereikend 
mandaat geven.

13   Om het draagvlak voor de regelgeving te vergroten kan worden onderzocht of aannemers, net als particulieren, 
onder voorwaarden vrijstelling krijgen voor het verwijderen van kleine hoeveelheden asbest. Daar kan een 
meldplicht voor het aantreffen tegenover staan. 

14   In de vergunningen van bedrijven waar onbedoeld asbest kan binnen komen, bijvoorbeeld bij een container-
verhuurbedrijf, dient een bepaling te komen die regelt hoe moet worden omgegaan met onvrijwillig verkregen 
asbest. Gedacht kan worden aan een meld- en registratieverplichting aan het bevoegd gezag. Daarnaast kan 
worden bepaald op welke wijze het asbest moet worden behandeld en opgeslagen.
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bijlAGEn
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1 Kennemerland
•	 Milieudienst	IJmond,	namens	de	gemeenten
•	 Gemeente	Beverwijk
•	 Gemeente	Heemskerk
•	 Gemeente	Uitgeest
•	 Gemeente	Velsen
•	 Gemeente	Bloemendaal
•	 Gemeente	Heemstede
•	 Gemeente	Haarlememmerliede-Spaarnwoude
•	 Gemeente	Zandvoort
•	 Regionaal	Milieuteam	Kennemerland
•	 Interregionaal	Milieuteam	(IMT)
•	 Arbeidsinspectie
•	 Gemeente	Amsterdam
•	 Politie-academie

2 noord holland noord 
•	 Milieudienst	West	Friesland
•	 Gemeente	Hoorn
•	 Gemeente	Enkhuizen
•	 Gemeente	Andijk,	
•	 Gemeente	Medemblik
•	 Gemeente	Wervershoof
•	 Gemeente	Drechterland
•	 Regionaal	Milieuteam	Noord-Holland	Noord
•	 Interregionaal	Milieuteam	(IMT)

3 zaanstreek Waterland
•	 Gemeente	Zaanstad
•	 Gemeente	Purmerend
•	 Milieudienst	Waterland	namens
•	 Gemeente	Oostzaan
•	 Gemeente	Waterland
•	 Gemeente	Landsmeer	
•	 Gemeente	Wormerland	
•	 Regionaal	Milieuteam	Zaanstreek-Waterland	
•	 Interregionaal	Milieuteam	(IMT)

4 Amsterdam-Amstelland 
•	 Gemeente	Uithoorn
•	 Gemeente	Aalsmeer
•	 Gemeente	Ouder-Amstel
•	 Gemeente	Diemen
•	 Gemeente	Amstelveen
•	 Regionaal	Milieuteam	Amsterdam-	Amstelland

5 Gooi en vechtstreek
•	 Gemeente	Hilversum
•	 Gemeente	Weesp
•	 Regionaal	Milieuteam	Gooi	en	Vechtstreek
•	 Gewest	Gooi	en	vechtstreek

6  deelnemers die in alle regio’s hebben 
geparticipeerd

•	 Openbaar	Ministerie	
•	 Landelijk	Overleg	Milieuhandhaving	(LOM)
•	 Functioneel	Parket	Amsterdam	en	Den	Haag
•	 VROM-Inspectie
•	 Provincie	Noord-Holland

bijlage 1 deelnemende partners per regio



bijlage 2  stuurgroep en werkgroep

samenstelling stuurgroep 
Yvonne van der Meer Functioneel parket Amsterdam en Den haag (voorzitter)
Berry Groen Voormalig burgemeester van Uithoorn (co-voorzitter)
Frits Verheij Acestes BV (1e secretaris)
Hanne Nieuwboer Provincie Noord-Holland (2e secretaris)
Thécla Lammersen  Provincie Noord-Holland* (vanaf 1 januari 2010 Marianne Pel)
Geke Faber Burgemeester van Zaanstad
Bert Wijbenga Korpschef (portefeuillehouder Milieu) / agendalid
Bert Hoek Politie Kennemerland Hoofd Bovenregionale Recherche / Lid Strategische Beleidsgroep Milieu)
Bert Pannekeet Directeur Milieu dienst IJmond
Hugo de Vries VROM-Inspectie regio Noord-West
Ton Roerig Wethouder in Hilversum

* Namens de gedeputeerde Bart Heller

samenstelling werkgroep
Frits Verheij Acestes BV (voorzitter)
Hanne Nieuwboer Provincie Noord-Holland
Herbert Dekkers Milieu Dienst IJmond
Marcel Kruize Regionaal Milieuteam Kennemerland
Niels Oden Provincie Noord-Holland
Jelle Rinzema Provincie Noord-Holland
Henk Salomons Interregionaal Milieuteam (IMT)
Roos Gasseling Gemeente Uithoorn
Laura Erkens Milieudienst West-Friesland
Maarten Frenk Gemeente Hilversum
Rob Wagenaar Regionaal Milieuteam Noord-Holland Noord

20 | 



bijlage 3 draaiboek bedrijfsbezoeken 

1 inleiding
Bij het uitvoeren van de gezamenlijke asbestactie gaat het er om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de ketens die geleid 
hebben tot het afleveren van het asbest bij de betrokken locaties. Alleen die informatie is voor dit moment van belang. Alle 
andere	aspecten	leiden	af	van	de	kern	van	het	onderzoek;	het	terugzoeken	naar	de	bron	van	de	asbeststromen.
Probeer zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen en ga daarbij terug tot 1-1-2008.

Insteek van de bedrijfsbezoeken
•	 	Kondig	het	bezoek	van	te	voren	aan	en	leg	uit	om	wat	voor	onderzoek	het	gaat	ketenonderzoek.
•	 	Leg	uit	dat	het	gaat	om	een	provinciebrede	samenwerking	tussen	provincie,	gemeenten,	milieudiensten	en	politie,	

aangevuld met de Arbeidsinspectie en de VROM-Inspectie.
•	 	Probeer	met	de	betrokken	bedrijven	in	gesprek	te	gaan	over	het	asbestprobleem	en	hun	rol	daarin.
•	 	Verzamel	zo	veel	mogelijk	in	formatie	over	de	keten	en	hun	politie	daarin,	onderbouwd	met	concrete	informatie.	Het	gaat	

daarbij niet alleen om bijvoorbeeld meldgegevens e.d., maar ook met vooral om commerciële gegevens zoals 
klantenbestanden en facturen.

•	 Indien	nodig	kan	gebruik	worden	gemaakt	van	de	bevoegdheden	die	je	als	toezichthouder	hebt.
•	 Probeer	er	achter	te	komen	welke	maatschappelijke	en	economische	mechanismen	zijn	gedrag	bepalen/beïnvloeden.

2 milieustraten (vanaf 1 januari 2008)
De milieustraten hebben slechts een beperkte registratieplicht en mogen in beginsel zonder speciale vergunning alleen 
innemen van particulieren. Een belangrijk deel van de actie richt dan ook op het horen van de medewerkers over:
•	 Aangebrachte	hoeveelheden
•	 Alle	beschikbare	informatie	over	de	afgevers
 - Gedragspatronen
 - Hoeveelheden
 - Verpakkingen e.d.
 - Eventueel uitgevoerde postcode checks / kentekenregistraties e.d.
•	 Afgevoerde	hoeveelheden
•	 Bestemming	van	de	afgevoerde	hoeveelheden
•	 Interviewen	van	de	betrokken	medewerkers

3 bedrijven met tussentijdse opslag  
•	 Het	betreft	zowel	de	aanvoergegevens	als	de	afvoergegevens.
 Aanvoergegevens:
 - aanvoer hoeveelheden
 - Informatie over de herkomst
 - Informatie over de transporteur
 - Bijbehorende facturering
 Afvoergegevens:
 - Afvoer hoeveelheden
 - Informatie bestemming
 - Informatie transporteur
 - Bijbehorende facturering
•	 Interviewen	van	betrokken	medewerkers

4 Containerverhuur bedrijven
•	 Welke	voorwaarden	worden	gehanteerd	bij	de	verhuur	van	containers
•	 Staat	in	de	voorwaarden	dat	er	geen	asbest	mag	worden	toegevoegd
•	 Waar	gaat	het	materiaal	naartoe,	en	hoe	is	de	acceptatie	daar	geregeld
•	 Wat	gebeurd	er	als	er	toch	asbest	wordt	aangetroffen
•	 Wordt	de	klant	daarvoor	alsnog	financieel	belast
•	 Kan	het	bedrijf	inzicht	geven	in	welke	klanten	het	betreft

5 informatieanalyse / format
Het is de bedoeling dat de vergaarde informatie op uniforme wijze wordt verwerkt zodat de resultaten stapelbaar worden.
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bijlage 4 Afwegingskader interventiestrategie

Bij het opstellen van de het afwegingskader ten behoeve van de interventiestrategie zijn de volgende criteria gehanteerd.

1 Opportuniteitbeginsel (Openbaar ministerie)
Het	OM	bepaalt	in	overleg	met	het	IMT	/	RMT	welke	zaken	strafrechtelijk	worden	afgehandeld;	hierbij	spelen	de	volgende	
aspecten een rol.
•	 Aantal	zaken;
•	 Ernst	van	deze	zaken;
•	 Track	record	van	de	betrokkenen	en/	of	het	bedrijf;
•	 Impact	voor	de	bedrijfsvoering	bij	de	Politie	en	het	OM	(tijdbesteding).

2 Aanvullende bestuursrechtelijke maatregelen
Na hantering van het opportuniteitbeginsel wordt bezien of en op welke wijze naast de strafrechtelijke sanctie 
bestuursrechtelijke maatregelen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn. Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd:
•	 De	te	verwachten	hoogte	van	de	strafrechtelijke	sanctie	(boete,	ontneming	e.d.);
•	 Zijn	aanvullende	bestuursrechtelijke	maatregelen	juridisch	mogelijk;
•	 Zijn	aanvullende	bestuursrechtelijke	maatregelen	bestuurlijk	wenselijk.

3 bestuursrechtelijke maatregelen
De zaken die om redenen van opportuniteit niet strafrechtelijk worden vervolgd, worden beoordeeld op de haalbaarheid van 
bestuursrechtelijke	maatregelen.	Hierbij	worden	de	volgende	criteria	gehanteerd;
•	 Is	een	bestuursrechtelijke	maatregel	juridisch	mogelijk?
•	 Is	een	bestuursrechtelijke	maatregel	bestuurlijk	wenselijk?
•	 Dient	de	overtreding	te	leiden	aanpassing	in	vergunningen?
•	 Kan	de	overtreding	of	dat	type	overtredingen	worden	voorkomen	door	aanpassing	van	het	wettelijk	regime?
•	 Kan	de	overtreding	of	dat	type	overtredingen	worden	voorkomen	door	verbetering	van	het	toezicht?
•	 	Kan	de	overtreding	of	dat	type	overtredingen	worden	voorkomen	door	informatie-uitwisseling	tussen	één	of	meer	

partners?	
 
Opgemerkt wordt dat het onderzoek zich vooral gericht heeft op de identificatie van free-riders. Het is aannemelijk dat in een aantal gevallen 
er weinig of geen aanknopingspunten zijn voor het nemen van bestuurlijk maatregelen. Zo is er bijvoorbeeld geen relevante(vergunning) 
relatie tussen de gemeente/provincie en aannemersbedrijven die op illegale wijze asbest verwijderen, transporteren of anderszins behandelen. 
In dergelijke gevallen kan we, in samenwerking met de partners, worden opgetreden door middel van de intensivering van de handhaving.

4 Gelijktijdig optreden
De impact van de interventie wordt mede bepaald door de mate waarin de partners er in slagen deze gezamenlijk binnen een 
bepaalde	tijdspanne	uit	te	voeren.	De	kans	bestaat	dat	dan	ook	in	een	aantal	andere	regio’s	de	pilots	worden	afgerond;	 
hierdoor wordt de impact aanzienlijk vergroot.
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