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Meteren, 31 december 2020

Betreft: onze deelname aan het stakeholdersoverleg LAVS
Geachte mevrouw Sjouken,
Enkele keren per jaar vindt het Stakeholdersoverleg LAVS plaats. U organiseert dat overleg als
onderdeel van uw wettelijke taak als LAVS-beheerder in de zin van artikel 9.5.7 van de Wet
milieubeheer en zoals uitgewerkt in paragraaf 4 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.
Graag vragen wij met hoge urgentie uw aandacht voor de situatie dat er bij ons grote onvrede bestaat
over de aanpak van het Stakeholdersoverleg. Dat betreft de agendavorming, de wijze waarop het
overleg wordt georganiseerd en gevoerd en het plegen van de follow-up acties. Zoals al in menig
overleg is aangegeven, voelen wij ons als partijen niet gehoord en verloopt het overleg stroef en op
gezette tijden zelfs destructief.
Het verloop van het overleg illustreert ook ons inhoudelijke bezwaar. De kern daarvan is dat er door
ons al jaren aandacht wordt gevraagd om het “echte gesprek te hebben over het LAVS”. De
uitgangspunten en doelen van LAVS waren (ook in politieke zin en bij grote meerderheid) duidelijk:
- administratieve lastenverlichting;
- het in kaart brengen van de asbestopgave;
- handhaving en ketentoezicht.
Het is hoog tijd om uit te spreken in hoeverre deze doelstellingen nog van toepassing zijn, maar elk
gesprek hierover wordt uit de weg gegaan met als reden dit niet te willen vermengen met de lopende
stelselwijziging vanuit het ministerie van SZW. Dat is ons inziens onjuist. De doelstelling en werking
van LAVS kan niet langer onbesproken blijven en zal juist vanuit het Stakeholdersoverleg input
moeten zijn richting SZW.
De ongelukkige situatie is nu dat de aanpassing van het Asbeststelsel van SZW automatisch leidt tot
het inperken van de reikwijdte van het LAVS. Dat is onbegrijpelijk. Het is een zelfstandige en wettelijke
verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van I&W, en daaruit volgend RWS als LAVS-beheerder,
om er op toe te zien dat aan de wettelijke uitgangspunten van LAVS blijvend wordt voldaan.
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Door RWS en IenW kan niet naar het verleden worden verwezen, de reikwijdte van het LAVS wijzigt
nu namelijk voortdurend als gevolg van ontwikkelingen in de risicoklasse zonder dat dit wordt
afgewogen tegen de (wettelijke) doelstelling en werking van het LAVS. Risicoklasse 1 saneringen, die
buiten LAVS vallen, betroffen aanvankelijk een ondergeschikt deel van het werk. Dat is, dan wel
dreigt, substantieel te wijzigen. Daardoor wordt een belangrijk deel van de asbestbronnen in
Nederland zonder toezicht, borging en inzicht gesaneerd, terwijl dat juist asbestbronnen en situaties
zijn waarin bijvoorbeeld het LAVS een belangrijk wettelijk instrument is.
Bovenstaande is door ons als branche al meermaals ingebracht bij IenW, maar dit wordt niet gedeeld
in het Stakeholdersoverleg. Het lijkt er welhaast op dat bewust processen en communicatie wordt
gestuurd, zodat van een inhoudelijk gesprek met alle stakeholders over de toekomst van LAVS geen
sprake kan zijn.
Ondertussen komen ook onze inhoudelijke bezwaren en knelpunten ter zake LAVS niet goed voor het
voetlicht in het Stakeholdersoverleg en is de follow-up van de acties onder de maat.
Concreet willen wij als deelnemers van het stakeholdersoverleg op korte termijn een overleg hebben
met de stakeholders en afvaardiging van RWS en I&W, met als hoofdagendapunt de doelstelling van
LAVS gelet op de toekomstige ontwikkelingen in beleid en regelgeving.
Ook de evaluatie van de functie en werking van het Stakeholdersoverleg is agendaonderwerp. Daarbij
verzoeken wij nadrukkelijk dat bij dit overleg ook een afvaardiging aanwezig is van de Stuurgroep.
Gezien de hoeveelheid dossiers en de correlatie tussen de dossiers, verzoeken wij dit overleg op
korte termijn te plannen en in januari 2021 daadwerkelijk te laten plaatsvinden.
Als deze brief tot onvoldoende begrip en actie leidt, zullen wij in navolging van Ascert besluiten onze
medewerking te beëindigen en uit de LAVS overleggen te treden.
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