
 

 

 

 

Datum 

20 juni 2022 

  

Onderwerp 

VNG inbreng debat Externe Veiligheid 22 juni 

Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, 

 

U heeft woensdag 22 juni het debat externe veiligheid en een procedurevergadering. Voor het debat 

vragen wij uw aandacht het project ZZS Decentraal. Op de procedurevergadering dezelfde dag staat 

asbestdaken geagendeerd.  Ook daar willen we u informeren over het gemeentelijk standpunt voor 

het geval dat het ook op het debat aan de orde gaat komen 

ZZS Decentraal 

De VNG onderstreept de conclusies van het project ZZS Decentraal, de bevindingen van de evaluatie 

en de analyses van de staatssecretaris. De VNG verwelkomt het voornemen om gezamenlijk met de 

aanpak van het terugdringen emissies van ZZS aan de slag te gaan. 

Aanvullend is het wel van belang dat de overheden gezamenlijk komen tot een aanpak om de ‘ZZS-

gebiedsbelasting’ in beeld brengen en te normeren. Met ZZS-gebiedsbelasting bedoelen wij het 

fenomeen dat een optelsom van kleinere bedrijven in een gebied significant het gebied met ZZS kan 

belasten. Uit het feit dat het emissiebeleid is gekoppeld aan het vergunningstelsel volgt dat de 

gezamenlijke uitstoot van niet vergunningplichtige bedrijven in een gebied niet in beeld is.  

- Vandaar onze oproep aan u om de staatsecretaris het voortouw te laten nemen in het tot 

stand brengen van een gezamenlijke aanpak met de andere overheden om ZZS-

gebiedsbelasting in beeld te brengen en te normeren.  

 

Asbestdaken  

In procedurevergadering staat bij agendapunt 25 een brief op de agenda ‘Asbestdakenbeleid’. Wij 

willen u attenderen op enkele belangrijke punten rond de governance bij de asbest(daken)sanering. 

Regie 

Regie is nodig vanuit het coördinerend departement I&W. Het ontbreekt aan een gedragen en 

integrale visie op de asbest(daken) opgave in NL vanuit de gezamenlijke overheden, dat maakt het 

onnodig complex. 

Samenwerken als overheid 

Bij regie past een goede interdepartementale afstemming met VNG/IPO/UvW. De overheid moet 

samen een visie ontwikkelen, zonder de inmenging of schijn van inmenging van marktpartijen. Dit 



overleg ontbreekt. Nu werkt het ministerie van IenW vooral samen via een Programmabureau waar 

marktpartijen deel van uit maken. Een herbezinning van deze manier van werken is echt nodig. 

Eerst overheid, dan markt 

Terugdringen van de invloed van de marktpartijen op de visievorming en bij het (laten) doen van 

(blootstellings)onderzoeken, zoals naar aanleiding van motie Stoffer en Geurts (Kamerstuk 28089, nr. 

189). Een Programmabureau met marktpartijen is niet de constructie die gewenst is. Wij zien dan ook 

graag een alternatief voor het bestaande Programmabureau. 

Betere randvoorwaarden 

Een fundamentele herziening van het asbeststelsel is hard nodig. Het wordt tijd dat er echt invulling 

gegeven wordt aan de aanbevelingen van prof. dr. Frissen van het NSOB. De Tweede Kamer heeft in 

november 2020 de motie Smals c.s. (25883-398) aangenomen die oproept de uitgangspunten van het 

rapport van prof. dr. Frissen van het NSOB serieus te nemen en handhaving en publieke sturing op 

het asbestdossier te versterken. Die motie is nog niet uitgevoerd. Genoemde motie ligt weliswaar bij 

SZW (dus ook een andere Kamercommissie) maar het asbeststelsel zit op slot, men is ‘gevangen in 

belangen’. Dat heeft ook impact op daken en innovaties daartoe. 

Oproep 

• De voorgestelde praktijkproef graag via een andere lijn uit (laten) voeren. VNG (ondersteund 

door ODNL) wil graag samen met IenW en TNO zulk onderzoek onafhankelijk waarborgen en 

daarbij komen tot een andere aanpak voor de uitvoering van de motie Stoffer en Geurts 

(Kamerstuk 28089, nr. 189). 

• De voorgestelde financiën (vanuit het weggevallen zakelijk fonds) via de interbestuurlijke lijn 

(IenW/VNG/IPO/UvW) vast stellen, in plaats van de route van de (deel private) 

asbestambassadeurs.  

 

We hopen dat u onze inbreng nog kan meenemen in uw voorbereiding. 
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