






Bijlage 1  
 
Reactie- en antwoordnota zienswijze ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van 81 
grondgebonden woningen aan de Sabastraat, Sint Maartenstraat, Sint Eustatiusstraat, 
Bonairestraat en Arubastraat te Leeuwarden. 
 
De ontwerp omgevingsvergunning heeft in de periode vanaf 2 oktober 2014 gedurende zes weken ter 
inzage gelegen. In die periode zijn twee zienswijzen ontvangen. 
 
Hieronder wordt de inhoud van de zienswijzen per indiener samengevat en volgt per punt het 
gemeentelijke commentaar.  
 
 

 
Zienswijze 1, De heer K.L. Lijzenga 
 
A. Indiener van de zienswijze vreest voor schade aan zijn woning als gevolg van de 
heiwerkzaamheden. Er wordt verzocht om in de vergunning op te nemen dat gedurende het heien 
uitgebreide trillings-metingen dienen te worden uitgevoerd en dat deze gegevens beschikbaar 
worden gesteld aan de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Julianalaan-Zuid 1. 

 
Reactie: 
Voor start van de sloopwerkzaamheden heeft Bouwbedrijf Lont door een onafhankelijk bureau 
opnamerapporten van de omliggende bebouwing en straten laten maken om de huidige situatie vast 
te leggen. De heimethode is in overleg met de constructeur vastgesteld. Hierbij is ook gekeken naar 
mogelijke overlast voor de omgeving. De woningen worden gefundeerd met relatief slanke heipalen 
die door een relatief lichte heistelling op de eerste draagkrachtige laag (ca. 6 m. onder maaiveld) 
gefundeerd worden. Verder wordt onafhankelijk heitoezicht ingeschakeld en worden trillingsmeters 
geplaatst om de effecten op de omgeving te kunnen monitoren en indien nodig direct maatregelen 
te kunnen nemen. Deze gegevens kunnen door het bouwbedrijf worden verstrekt aan de Vereniging 
van Eigenaren Flatgebouw Julianalaan-Zuid 1. De Vve kan hiervoor contact opnemen met 
bouwbedrijf Lont. 
In de ontwerpvergunning was reeds opgenomen dat de vergunning zal worden verleend onder de 
voorwaarde dat ter goedkeuring voor aanvang van de desbetreffende onderdelen gegevens dienen 
te worden toegezonden betreffende: een voorstel omtrent het bouwkundig peil, sondeerrapporten 
en tekeningen en berekeningen van de constructies. Bij de definitieve vergunningverlening zal 
hieraan nog worden toegevoegd:  gegevens waar uit blijkt dat er bij het heien voldaan wordt aan de 
geluids- en trillingseisen van de artikelen 8.3 en 8.4 uit het Bouwbesluit. 
 

 
B. De daken van de nieuw te bouwen woningen worden voorzien van zonnepanelen. Er wordt 
gevreesd voor overlast door reflectie van het zonlicht dat op de panelen valt. 
Reactie: 
Alleen op de naar het westen gerichte dakvlakken wordt een aantal pv-panelen gelegd. Het zonlicht 
dat valt op de panelen wordt voor een groot deel omgezet naar elektriciteit. Omdat de bovenste 
laag van het paneel van glas is gemaakt, zal een deel van het zonlicht worden weerkaatst. Deze 
panelen worden echter met een mat oppervlak uitgevoerd, waardoor de reflectie minimaal zal zijn. 

 
 
Zienswijze 2, de heer R. Klokke van Steenwijk 
 
A.  Er worden suggesties gedaan en vragen gesteld voor aanpassingen van het bouwplan.  
 
Reactie: 
Het is de initiatiefnemer vrij om zelf te bepalen hoe hij invulling geeft aan het bouwplan. De 
aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst zoals deze is ingediend; inclusief de keukens, 
schuttingen en het wel of niet toepassen van vogelvriendelijke middelen. De suggesties voor de 
keukens, schuttingen en de vogelvriendelijke middelen zullen wij doorgeven aan de initiatiefnemer. 



 
B. Er wordt gesteld dat het een nadeel is dat de huren voor de nieuwbouwwoningen hoger worden. 
Reactie: 
Kwalitatief zijn de nieuwe woningen ten opzichte van de oude woningen beter, onder andere omdat 
de woningen een energie A label hebben en de huidige woningen een D tot F label. Dat vertaalt zich 
ook in lagere energieprijzen en dus kosten voor de huurder. Overigens is de hoogte van de huur 
geen criterium voor het verlenen van de omgevingsvergunning. 
 

  
C. Er wordt gevraagd welke maatregelen er tijdens de sloop worden getroffen voor de egels. 
Reactie: 
De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet. Deze wet bepaalt dat bij 
ruimtelijke projecten rekening moet worden gehouden met beschermde plant- en diersoorten. De 
egels is een licht beschermde soort. Voor licht beschermde soorten geldt bij projecten in het kader 
van ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van het overtreden van enkele verbodsbepalingen van 
de Flora- en faunawet. De uitvoering van de plannen veroorzaakt daarom geen conflict met de 
Flora- en faunawet ten aanzien van deze licht beschermde soort. Indien tijdens de werkzaamheden 
eventueel egels worden aangetroffen, dienen deze verplaatst te worden naar een geschikt 
leefgebied in de omgeving. Wij zullen de initiatiefnemer hier op attenderen.  
 
D. In de onderbouwing wordt bij bedrijven het kantoor op de hoek van de Arubastraat en de 
Curaçaostraat niet genoemd.    
Reactie: 
Een kantoorgebouw is een categorie 1 bedrijf. Bedrijven met een milieucategorie 1 zijn passend 
binnen een woonomgeving en worden hier daarom niet apart vermeld.  
 
E. Er worden inhoudelijke vragen gesteld die betrekking hebben op de sloopwerkzaamheden en 
asbest. 
Reactie: 
Voor de sloop is een sloopmelding gedaan. Hierbij komt ook de eventuele aanwezigheid van asbest 
aan de orde. Deze melding maakt geen onderdeel uit van de procedure van de 
omgevingsvergunning. Deze melding is op het stadskantoor in te zien. 
 
F. Bij de stukken van de omgevingsvergunning ontbrak een reconstructietekening van het 
stratenplan. Er wordt gevraagd of er nog een tekening van het stratenplan in de Huis aan Huis 
wordt gepubliceerd. 
Reactie: 
Met de omgevingsvergunning wordt enkel de bouw van 81 grondgebonden woningen mogelijk 
gemaakt. Bij de herontwikkeling is gekozen voor het voortbouwen op dezelfde stedenbouwkundige 
structuur. Het bestaande stratenpatroon blijft hierbij hetzelfde. Omdat het stratenpatroon niet 
wijzigt, hoeft hiervoor ook geen procedure gevoerd te worden. Er wordt dan ook geen aparte 
tekening in de Huis-aan-huis gepubliceerd. 

  
G. Voor de nieuwe woningen worden parkeerplaatsen gesitueerd. Er wordt gevraagd of de plek ter 
plaatse van de toegang naar de voordeur vrij gehouden kan worden. In de bestaande situatie 
houden bewoners hier rekening mee. Dit geldt eveneens voor te planten bomen. 
Reactie: 
Het plan voldoet aan de door de gemeente gehanteerde parkeernormen. De parkeerplaatsen zijn op 
de meest optimale wijze ingepast. Er gelden geen regels over de exacte situering van deze 
parkeerplaatsen. In de nieuwe situatie kunnen de bewoners op dezelfde wijze rekening houden met 
het parkeren. Wij zullen de initiatiefnemer verzoeken, indien mogelijk, hier rekening mee te 
houden. Ook voor de bomen in het plangebied zullen wij aan de initiatiefnemer verzoeken met uw 
wensen rekening te houden voor zover dit mogelijk is. 
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Elkien 'mazzelt' de huu niet 1, 1 

A nton Weda laat in de 
dagstelling (LC 9 septem
ber) weten dat de huur
ders van Elkien een mee

vallertje hebben, omdat Elkien 
'verzuimt' de totale ruimte voor 
huurverhoging, die de minister de 
corporaties geeft, te benutten. 

Juist Weda zou als oud-financieel 
administrateur bij de corporatie 
moeten weten dat de huurders van 
Elkien niet behoren tot de meest 
vermogende bevolkingsgroep. In de 
laatste jaren van zijn werkzame 
leven heeft Weda nog meegemaakt 
dat de huurachterstanden opliepen 
en er zeer regelmatig huisuitzettin
gen plaatsvonden. Voor een groot 
gedeelte een gevolg van het feit dat 
de huurders de huur domweg niet 
meer kunnen opbrengen. 

Je kunt hiervoor je ogen sluiten 
en gewoon doorgaan met het ver
hogen van de huur. Maar je kunt je 

ook tijdig realiseren dat je als cor
poratie niet allen een taak hebt in 
de toekomst, maar vooral ook nu, 
door mensen te huisvesten die daar 
zelf niet in kunnen voorzien. 

Ook wij als huurdersorganisatie 
zijn niet blij met de verhuurders
heffing en andere bijdragen die 
corporaties moeten leveren om 
andere corporaties te redden. Ook 
wij zien dit geld Uever geïnvesteerd 
in betaalbare en kwalitatief goede 
woningen in Leeuwarden en omge
ving. 

Dit neemt niet weg dat de werke
lijkheid nu zo is dat een groot deel 
van de huurders in de hoek zit waar 
de klappen vallen: bij een verzame-
linkomen boven de 34.640 euro wel 
een extra huurverhoging, korting 
op de huurtoeslag (dus de huurders 
merken het wel degelijk), hogere 
huur door huurharmonisatie en als 

gen voor nieuwbouw in het mid
den- en hogere segment. 

Weda stelt voor, dat „de huurders 
met een dunne portemonnee èen 
op maat gesneden huurverhoging" 
zouden moeten krijgen. Volgens 
mij gebeurt dat op deze manier 
voor de grootste groep huurders, 
zonder dat de corporatie doet aan 
inkomensbeleid. Van dit laatste zou 
ze zich ook verre moeten houden. 

En ja, afspraken met Elkien zijn 
inmiddels gemaakt om deze rege
ling tot 1 juli 2019 in stand te hou
den. Nieuw Elan komt op voor haar 
huurders, en denkt dit op deze 
wijze zo goed mogelijk te hebben 
gerégeld. Is het ideaal? Nee, maar 
wel de beste deal die er op dit mo
ment uit te slepen was. 

RUDI VELTHUIS 
Directeur-bestuurderhuurdersplat 
form Nieuw .Elan . . laatste: sloop van goedkope wonin 

LC, Ju> 11-9-^014 



De gemeente zorgt er bij een melding voor dat 
de dierenambulance de dieren afvoert naar de 
bestemde plaats. U kunt de meldingen doen op 
t. 14 058 of rechtstreeks bij de dierenambulance, 
t. 0900 463 63 25. Kleine dode vogeltjes kunt u 
in de afvalcontainer doen. Meldingen over 
massale vissterfte en botulisme moeten altijd 
naar de gemeente (of Wetterskip FryslSn). 
In Leeuwarden is ook overlast van zwerfkatten, 
met name in de zomer. Hierdoor Is de dieren 
opvang De Wissel in die periode overvol. 
Kattenbezitters doen er ook goed aan hun dier 
te chippen, te castreren of te steriliseren. 
Katten geven dan zowel binnen- als buitenshuis 
minder overlast. Katten gekocht bij De Wissel zijn 
al gechipt en behandeld. Donateurs van de 
dierenambulance kunnen tegen een sterk 
gereduceerd tarief hun dier laten chippen, 
castreren of steriliseren. 
Op www.leeuwarden.nl/i4attenoverlast vindt u 
informatie en tips over kattenoverlast. 

Wild rond de stad 
Wild is een verrijking voor de natuur, maar het 
kan ook leiden tot overlast of gewond, ziek of 
dood wild o.a. als gevolg van een aanrijding. 
Meldingen over wild kunt u doen op t. 14 058 of 
rechtstreeks bij de Wild Beheer Eenheid (WBE), 
email: jan.siofstra@hetnet.nl of 
t. 06 54 90 05 54. De WBE is handelingsbevoegd 
conform de Flora- en faunawet. 

Vogels 
Leeuwarden heeft beleid wat zich richt op 
stadsvogels. Het beleid streeft naar een stijging 
in vogelsoorten en aantallen. De mus en de 
gierzwaluw zijn in dit beleid speerpunt. 
Er zijn twee informatiefolders waarin u kunt 
lezen hoe u vogels kunt stimuleren. De folders 
geven beide informatie over de behoeftes van 
vogels (Voedsel, Veiligheid en Voortplanting). 
De eerste folder richt zich op particulieren, 
zoals het vogelvriendelijk inrichten van de tuin 
en het aanbrengen van nestgelegenheid. 
De tweede folder is bedoeld voor bedrijven/ 
projecten voor het toepassen van 
vogelvriendelijke maatregelen tijdens de bouw 
en bij renovatie. Door anders te werken of met 
een kleine investering, kunnen goede resultaten 
worden behaald. 

Leeuwarden heeft samen met derden al veel 
vogelplannen gerealiseerd, zoals het aanbrengen 
van nestkasten. Leeuwarden maakt werk van 
vogelvriendelijk ontwerpen en beheren van 
groen. Hierdoor ontstaat meer biodiversiteit en 
meer ruimte voor vogels, bijen, vlinders etc. 
Inmiddels zijn ook al veel burgers en wijkpanels 
bezig met het realiseren van vogelplannen. 
Voor meer informatie zie 
www.leeuwarden.nl/vogels. Voor bijen en 
biodiversiteit zie www.leeuwarden.nl/bijen. 

Kamerverhuur 
Frontoffice Stadsontwikkeling- en beheer, 
t. 14 058 

Leeuwarden is een studentenstad met veel 
kamerverhuur. Verhuur van kamers gebeurt 
grotendeels door particuliere eigenaren en niet 
door de gemeente. De kamen^erhuur is aan 
spelregels gebonden. Zonder omzettings
vergunning is het verboden een 
kamerverhuurpand te exploiteren. 
In de Huisvestingsverordening is vastgelegd waar 
en wanneer een omzettingsvergunning mogelijk 
is (www.leeuwarden.nl/huisvestingsverordening). 
Uiteraard moet een kamen/erhuurpand voldoen 
aan minimale eisen op het gebied van kwaliteit, 
hygiëne en veiligheid. De eisen voor de 
brandveiligheid zijn opgenomen in Bouwbesluit 
2012 (www.rijksoverheid.nl/Bouwbesluit). 
Klachten over kamen/erhuur kunt u melden bij 
Meldpunt Overlast, t. 14 058. 

Klachtenbeniiddelaar 
De gemeente Leeuwarden heeft een 
Klachtenbemiddelaar. U kunt hier terecht met uw 
klachten over de gemeente. 
De Klachtenbemiddelaar bemiddelt tussen 
burgers die zich onbehoorlijk behandeld voelen 
en de betrokken ambtenaar(a)r(en). 
De Klachtenbemiddelaar buigt zich over de vraag 
of klacht en neemt contact op met de juiste 
persoon, afdeling of instantie. De indiener wordt 
hierna direct geïnformeerd over de situatie en 
wat de vervolgstappen zijn. Ook let de 
Klachtenbemiddelaar er op dat de afspraken 
worden nagekomen. Als het probleem niet op 
het terrein van de Klachtenbemiddelaar ligt, 
dan zorgt ze er voor dat het probleem bij de 
juiste persoon terechtkomt. 
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Meer informatie 

www.vogelbescherming.nl; algemene informatie over vogels en beplanting 

www.vogelbescherming.nl/checklist; natuurvriendelijke maatregelen 

www.vivara.nl; vogelproducten, neststenen, vides, beplanting etc. 

www.friesevogelwachten.nl; advies 

Vogelwacht Leeuwarden, informatie en advies, telefoon 0517 23 19 56 

Raab Karcher, Drachtsterweg 3, dakpannen/vides, telefoon 058 284 83 33 

NVB Ubbens, Slauerhoffweg 6, dakpannen/vides, telefoon 058 293 77 77 

Gemeente Leeuwarden, beleid en advies, telefoon 14 058 

Leeuwarden heeft Antwoord c : Stadskantoor Leeuwarden, telefoon 14 058 

www.leeuwarden.n 

Oktober 2010- 172 

Gemeente [eeuwarden 

Vogels in de bouw- en projectontwikkelingsector 

Stadsvogels terug in Leeuwarden 
LI 



Waarom zijn vogels in de stad belangrijk? 
Natuur en vooral vogels dragen bij aan een 
gezond leefklimaat voor mensen. Vogels horen 
in de stad, een goede vogelstand draagt bij aan 
het duurzame karakter van de stad. Een groene 
en vogelvriendelijke omgeving is daarnaast 
goed voor onze gezondheid en ons welzijn. 
Mensen voelen zich beter met de aanwezigheid 
van vogels in hun buurt. 

De vogelstand in Leeuwarden staat onder druk. 
De huismus en de gierzwaluw zijn het laatste 
decennium gehalveerd en ook andere stads
vogels hebben het zwaar. Oorzaak hiervan is 
onder andere de afnemende mogelijkheid om 
te nestelen. 

Het bouwbesluit van 2003 heeft bepaalt dat er 
bij bouw of renovatie geen naden en kieren 
groter dan één centimeter mogen zijn. Dit heeft 
tot gevolg dat het voor vogels steeds moeilijker 
wordt om te nestelen onder de daken. 
De gemeente Leeuwarden vraagt architecten, 
aannemers, projectontwikkelaars, burgers en 
vogelorganisaties te werken aan een betere 
vogelstand. 

Wat wordt er al gedaan? 
De gemeente werkt hard aan de vogelstand in 
en om de stad. In maart 2010 is door de 
gemeenteraad het stadsvogelbeleid vastgesteld. 
Dit beleid streeft naar meer vogels en vogel
soorten. De mus en de gierzwaluw zijn speer
punt in dit beleid. Het vogelbeleid sluit aan bij 
het algemeen maatschappelijk belang. 
De gemeente wil daarom samen met betrok
kenen kijken hoe vogels binnen projecten een 
plek kunnen krijgen. Door een andere werk
wijze of met een kleine investering kunnen 
verrassende resultaten worden bereikt. 

Nieuwe bouwprojecten kunnen vogelvriendelij-
ker worden ingericht. Zo is in het structuurplan 
van de nieuwe wijk Nieuw Stroomland vast
gelegd dat de wijk vogelvriendelijk moet zijn. 
Aannemers in de wijk Zuidlanden metselen 
neststenen in. De gemeente maakt bij groen-
inrichting gebruik van vogelvriendelijke beplan
ting en geeft subsidie voor groene daken. 

Flora- en faunawet 
Alle vogels vallen onder de wettelijke bescher
ming van de Flora- en faunawet. Deze wet 
bepaalt dat werkzaamheden, waardoor vogels 
of hun vaste verblijfplaatsen verstoord worden, 
verboden zijn. Bij renovatie van daken waar
onder mussen en gierzwaluwen broeden 
moeten vervangende nestplaatsen worden 
gerealiseerd, de zogenaamde mitigerende maat
regelen. Dit geldt ook buiten het broedseizoen. 
Voor werkzaamheden in de buurt van vogels 
kunnen ontheffingen nodig zijn. De bouw- en 
ontwikkelsector heeft daarom een eigen 
gedragscode opgesteld, waardoor bedrijven die 
hierbij aangesloten zijn niet steeds ontheffingen 
hoeven aan te vragen. Dit levert lastenvedich-
ting en tijdwinst op. De gedragscode van 
Bouwend Nederland is te vinden op 
www.minlnv.nl. 

Wat kunt u doen bij bouw, renovatie en 
(her)inrichting groen? 

Tip 1: 
Gebruik bij nieuwbouw en renovatie de check
list natuurvriendelijke maatregelen. Deze wor
den gestimuleerd via de MIA\Vamil regelingen. 
Door gebruik te maken van code 7000 'biodi-
versiteitversterkende werken of apparatuur' kan 
belastingvoordeel verkregen worden. Voor meer 
informatie kijk op 
www.agentschapnl.nl/miavamil 

Tip 2: 
Bouw bij nieuwbouw neststenen in, voor onder 
andere gierzwaluwen (1 neststeen vervangt 
circa 4 stenen). 

Tip 4: 
Bij nieuwbouw en renovatie zijn vogelvides voor 
mussen het meest effectief. Breng deze aan aan 
één zijde van de woning, onder onderste rij 
dakpannen. Doordat de onderste panlat en 
vogelschroot hierbij vervalt is de investering 
gering. Voor meer informatie kijk op 
www.vogelbescherming.nl of www.vivara.nl 

Neststeen 

Tip 3: 

Breng bij nieuwbouw en renovatie nestpannen 
of huifjes aan voor mussen en gierzwaluwen. 
Nestpannen zijn in alle soorten verkrijgbaar. 
Huifjes zijn een stuk goedkoper, maar vragen 
enige bewerking. Voor meer informatie kijk op 
www.BFVW.nl. 

Vogelvide 

Tip 5: 
Richt parken en terreinen vogelvriendelijk in 
door gebruik te maken van bes- en zaad
dragende beplanting. Voor meer informatie over 
plantenlijsten: www.vogelbescherming.nl. 
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'ASBESTKANKER' 
Blootstelling aan asbest kan verschillen
de ziektes veroorzaken, borstvlieskanker 
(mesothelioom) komt het meest voor. 
Deze vorm van kankerwordt zelden door 
iets anders dan asbest veroorzaakt. De 
ziekte openbaart zich tien tot vijftig jaar 
na besmetting. De term asbestkanker is 
med isch gezien nietjuist.maarwordt wel 
veelgebruikt. 

Werkwijze 
1. DE MELDING Het bedrijf krijgt mel
ding dat woning gesaneerd moet (wat 
niet betekent 'asbestvrij'). In de meeste 
gevallen zijn dat woningen van voonggs. 
2. INSPECTIE Een team komtdewoning 
inspecteren. Soms is al met het blote oog 
te zien waar asbest zit, bijvoorbeeld door 
de structuur van het materiaal. De 
saneerders zijn allemaal medisch 
gekeurd, hebben een longtest gedaan 
en een cursus Asbestsanering. 
3. LUCHTZUIVERING Voor het echte 
saneerwerk begint, wordt er een onder-
drukmachine geïnstalleerd die de lucht 
in het pand opzuigt en zuivert. Deze mag 
pas worden aangezet als de werknemers 
hun beschermende pakaan hebben
de machine kan asbestdeeltjes van 
eerdere klussen bevatten. 
4. KLEDING AAN De saneerders doen 

hun speciale pak aan, inclusief speciaal 
ondergoed. Dit alles wordt na afloop ver
nietigd. De werkschoenen blijven achter 
in de bouwkeet en nadeeindschoon-
maak worden deze dubbel verpakt en 
gaan mee naarde volgende sanering. 
Om naardedouchecabinete lopen, 
trekken de saneerders slippers aan. 
Deze zijn schoon, dus er bestaat geen 
kans op verspreiding van vezels. 
5. MASKER OP Bij het pakziteen 
masker met zogenoemde pro flow-motor, 
waardoor verse lucht komt. De mannen 
morgen maximaal twee uur in het pak 
blijven, omdat de manier van ademen 
net anders is dan normaal. Per dag mag 
je maximaal zes uur in het pak werken. 
Elke twee uur is er verplicht pauze. Dat 
betekent dat over het pak een ander, 
schoon pak wordt aangetrokken en dat 

daarmee het huis wordt verlaten en de 
bouwkeet wordt betreden. Het schone 
pak gaat uit, het besmette pak en het 
ondergoed gaan in een containertei; 
vernietiging. 
6. DOUCHE Daarna moetergedoucht 
worden. Afdrogen gaat met een hand
doek die ook na gebruik wordt vernietigd. 
7. AFVAL AFLEVEREN De plasticzakken 
met besmette kleding en de zakken met 
asbesthoudend afval worden bij erkende 
verwerkers afgeleverd. Het afval wordt 
opgeslagen onderdegrond, totdat er 
een verantwoorde en betaalbare manier 
wordt ontwikkeld om dit te verwerken. 
8. NA METING Alsde klus geklaard 
is, komt er een laborant meten of alle 
asbestdeeltjes uit de lucht zijn. Ook 
worden de plekken waar asbest was 
gevonden, goed gecontroleerd. 
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STRENGERE AANPAK 
n Nederland mogen ruim 

driehonderd ondernemin
gen asbest uit gebouwen 
verwijderen. Zij moeten 
zich aan strenge veilig
heidseisen houden. De Ar
beidsinspectie gaat ditjaar 
malafide asbestbedrijven 
harder aanpakken, het be
strijden van slopen zonder 
vergunning is een van hun 
speerpunten. De inspectie 
werkt bij de aanpak samen 
met de Sociale Inlichtin
gen- en Opsporingsdienst 
(SlOD). Die heeft na on
derzoek een lijst van 155 
verdachte bedrijven opge
steld die zullen worden ge
controleerd en beboet. 





PATRICK COUWELEEUW, 
DESKUNDIG TOEZICHT
HOUDER ASBEST (DTA) 
"Het Is natuurlijk wel be
langrijk werk dat we doen, 
maar echt indruk maak je 
er niet mee. Niet zoals 
mensen die advocaat zijn 
of in de ICT werken. Ikkrijg 
eigenlijk twee soorten re
acties: van mensen die het 
eng vinden en vaindewat 
oudere mensen die alle 
maatregelen onzin vinden 
en roepen:'Ach, ik heb dat 
spul nog met m'n blote 
handen staan zagenl' Het 
maakt me niet zoveel uit. 
Ik ben tevreden met m'n 
werk." 
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