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reactie op uw verbetewoorstellen in het kader van de quick scan
uitvoering asbes|aken
Datum
Betreft
Het college van
Gedeputeerde Staten van
de provincie Overijssel
Geacht college,
In de zomer van 2010 heeft u naar aanleiding van een verzoek om informatie van
de inspecteur-generaal informatie geleverd over de wijze waarop binnen uw
emeente illegale asbestve|ijdering wordt tegengegaan en de Wljze waaröp
g
vorm is gegeven aan de toezicht- en handhavende taken bij asbestve|ijdering.
uit de door u aangeleverde inormatie bleek dat in de uitvoering van de
gemeentelijke asbesttaken op meerdere onderdelen verbeteringen noodzakelijk
Waren,
In uw brief van 28 juni 2011, kenmerk UIT 11/1882, heeft u gereageerd op mijn
verbeteNoorstellen. Hieronder geef ik u mijn oordeel hierover.
Uit de door u aangeleverde informatie blijkt dat uw gemeente inmiddels
voldoende initiatieven heeft genomen om de gewenste verbeteringen in de
uitvoering van asbesttaken door te voeren.
Ik complimenteer u met dit bereikte resultaat.
Hiermee beschouw ik dit onderzoek naar de uitvoering van de asbesttaken door
uw gemeente als afgedaan. Ik dank u nogmaals voor uw medewerking.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben ge'l'nformeerd.
Hoogachtend,
de diredeur-inspecteur van het
Insp oraat Generaal VROM,
dr. J. Blenkers
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