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Geacht college. 

Op 6 januari 2011 heb ik u een reactie op de door u aangeleverde informatie in 
het kader van de quick scan uitvoering gemeentelijke asbesttaken toegezonden. 

In bedoelde brief is aangegeven dat uit de door u aangeleverde informatie blijkt 
dat in de uitvoering van gemeentelijke asbesttaken op meerdere onderdelen 
verbeteringen mogelijk zijn. Daarbij heb ik per onderwerp aanbevelingen gedaan 
om mogelijke verbeteringen in de taakuitvoering door uw gemeente te realiseren. 

Aan het eind van de brief heb ik echter ten onrechte aangegeven dat met die brief 
het onderzoek naar de uitvoering van de asbesttaken door uw gemeente als 
afgerond werd beschouwd. In plaats van deze alinea had in de brief aangegeven 
moeten zijn dat ik graag binnen drie maanden na verzending van die brief 
geïnformeerd wenste te worden over de wijze waarop u de verbeteringen in de 
uitvoering van de gemeentelijke asbesttaken realiseert. 

Ik vraag u dan ook mij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 juni 2011, te 
informeren over de verbeteringen in de uitvoering van de gemeentelijke 
asbesttaken die inmiddels door u zijn doorgevoerd en/of de verbeteringen die u 
op korte termijn realiseert. 
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Ik bied u mijn excuses aan voor deze tekortkoming van mijn kant. vROM-inspectie 
Directie Uitvoering 

Een kopie van deze brief is gezonden aan de gemeenteraad en het college van stoffeT3 Milieu9evaarlijke 

Gedeputeerde Staten. 
Datum 
28 april 2011 

Hoogachtend, Kenmerk 
de directeur-inspecteur van het ; 20110014374-jMo 
Inspectoraat-Generaal VROM, 

dr. J. Blenkers 
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