
Uitvoering preventiecheck!

Jeroen Bouw en Wim Vosgezang Provincie Gelderland



Rol provincie
Versnelling asbestdaksanering

Uitvoering Wet natuurbescherming

Onderzoek erfvogels

60-90%



Wet natuurbescherming

Zorgplicht 

Inventarisatieplicht indien een activiteit 
negatieve effecten kan hebben op flora en 
fauna.



Wet natuurbescherming

Zorgplicht 

* Bestuursrechtelijke handhaving (Ow + 
strafr.)

- Voorkomen van schade

- Toezicht vóór start uitvoering



Wet natuurbescherming

Verbodsbepalingen 
(ontheffing/vrijstelling)

- Doden/verwonden

- Vernielen verblijfplaatsen

- Verstoren

* (ook) Strafrechtelijke handhaving bij

overtreding



Acties:

Communicatie

Extra toezicht Omgevingsdiensten

Cursus preventiecheck voor DIA ism VOAM. 

Vrijstelling opnemen in Gelderse Omgevings

verordening. (voorwaarden!)

Implementatie 2020
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In 2021 3 OD’s. 

In 2022 6 OD’s

In 2023 heel Gelderland

• Vóór uitvoering controle = beperkt aantal 
handhavingen; 

• Veel onbekendheid met zorg voor soorten.

• Bereidheid dakeigenaren om rekening te houden met 
soorten.

Extra toezicht
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• DIA voert inventarisatie soorten (preventiecheck) uit 
tijdens asbestinventarisatie.

• Preventiecheck geeft voldoende inzicht in soorten bij 
eenvoudige sanering.

• Bij complexe sanering is (aanvullende) inventarisatie 
door deskundig ecoloog nodig.

Preventiecheck: Rol DIA



• DIA verantwoordelijk voor juiste uitvoering 
preventiecheck.

• Initiatiefnemer en asbestsaneerder zijn verantwoordelijk 
voor naleving Wet natuurbescherming bij uitvoering 
sanering.

Rollen



Uitvoering preventiecheck

• STAP 1 Preventiecheck van toepassing?

• STAP 2 Uitvoering inventarisatie

• STAP 3 Uitkomst inventarisatie



• Schuren in buitengebied.

• Alleen vervangen asbestplaten (eenvoudige sanering).

• Een werkgang van max. vijf dagen aaneengesloten

STAP 1 Preventiecheck van toepassing?



Preventiecheck



STAP 2



STAP 3 Uitkomst 



Maatregelen tijdens uitvoering

Standaard maatregelen, altijd

- Niet stofzuigen achter betimmering en 

spouw

- Bezette nesten niet verstoren

- Aanwezigheid uil = uilenwerkgroep

- Soorten tijdens uitvoering = contact



Maatregelen tijdens uitvoering

Geen risico > standaard maatregelen

Laag risico > Extra maatregelen in 

broedseizoen (= inventarisatie + niet 

werken als er bezette nesten zijn)

Hoog Risico > Niet werken in broedseizoen

(vrijstelling van toepassing)



Vrijstelling van het verbod op het opzettelijk 

• vernielen of beschadigen van nesten en rustplaatsen of 
wegnemen van nesten van de huismus, kerkuil en 
steenuil en

• beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen van de steenmarter

MITS;

• irt sanering van asbestdaken

• voorwaarden

Vrijstelling (Gelderland)
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Voorwaarden

- Vooraf inventarisatie uitgevoerd

- Uitvoering binnen één jaar na inventarisatie

- Buiten bebouwde kom

- Alleen vervanging van dakplaten 

- Periode 31 augustus tot 15 maart.

- Uilenwerkgroep of ecoloog

- Vervangende nestgelegenheid

Vrijstelling (Gelderland)
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Factsheet

Preventiecheck

Vrijstelling tekst met voorwaarden

Inventarisatie broedvogels in relatie tot asbestdaken in het 
buiten gebied in de Gelderse Vallei

Documenten
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Succes!


