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E  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 28 februari 2019 

Op 19 februari 2019 hebben de leden van de vaste commissie voor 
Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving1 in hun vergadering de wens 
geuit een technische briefing te ontvangen over het wetsvoorstel 
Verwijdering asbest en asbesthoudende producten.2 Naar aanleiding van 
deze wens hebben deze leden de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat op 21 februari 2019 verzocht toestemming te verlenen voor 
een technische briefing door ter zake kundige ambtenaren van haar 
ministerie. 
De Staatssecretaris heeft op 22 februari 2019 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving,
De Boer 

1 Samenstelling:
Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Kuiper (CU), Schaap (VVD), Flierman (CDA), P. 
van Dijk (PVV), Atsma (CDA), D.J.H. van Dijk (SGP), Don (SP), Jorritsma-Lebbink (VVD) 
(vice-voorzitter),N.J.J. van Kesteren (CDA), Köhler (SP), Meijer (SP), Nooren (PvdA) (voorzitter), 
Pijlman (D66), vac. (D66), Stienen (D66), Verheijen (PvdA), Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman 
(50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV),Van der Sluijs (PVV), Van Zandbrink (PvdA), Fiers (PvdA), 
Van Leeuwen (PvdD), Binnema (GL)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
INFRASTRUCTUUR, WATERSTAAT EN OMGEVING  

Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 

Den Haag, 21 februari 2019 

Op 19 februari 2019 hebben de leden van de vaste commissie voor 
Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) in hun vergadering de wens 
geuit een technische briefing te ontvangen over het wetsvoorstel 
Verwijdering asbest en asbesthoudende producten.3 Naar aanleiding van 
deze wens verzoeken deze leden u vriendelijk toestemming te verlenen 
voor een technische briefing door ter zake kundige ambtenaren van uw 
ministerie. Zij zouden daarbij graag in ieder geval de volgende vijf 
onderwerpen behandeld zien: 
– Informatie over de soorten asbest en de schadelijkheid voor de 

gezondheid 
– Nut en noodzaak van asbestverwijdering 
– Hoe heeft het ministerie de omvang van de verwijderingsoperatie 

geïnventariseerd/laten inventariseren? 
– De gehanteerde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 
– De wijze waarop andere Europese landen omgaan met verplichte 

asbestverwijdering 

De voorkeur van de leden gaat ernaar uit de technische briefing te houden 
op dinsdag 12 maart 2019 van 18.00 uur tot 19.00 uur. Met betrekking tot 
de organisatorische aspecten kunnen uw ambtenaren contact opnemen 
met de commissiestaf. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving,
J.E.A.M. Nooren 
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 22 februari 2019 

Op 21 februari 2019 heb ik van uw vaste Commissie voor Infrastructuur, 
Waterstaat en Omgeving (IWO) het verzoek gekregen om toestemming te 
verlenen voor een technische briefing door ambtenaren van mijn 
Ministerie. 
Met deze brief laat ik u weten hiervoor toestemming te geven. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 
S. van Veldhoven - Van der Meer
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