Retouradres Lange Kleiweg 34 2288 GK Rijswijk

Lange Kleiweg 34
2288 GK Rijswijk
www.rijkswaterstaat.nl
Contactpersoon
Joost Lommelaars
Ons kenmerk
RWS2017/8249
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Datum
24 februari 2017
Onderwerp Verplichtstelling LAVS

Geacht college,
Deze brief heeft ten doel u te informeren over:
a) De verplichtstelling van het gebruik van het Landelijk asbestvolgsysteem
(hierna: LAVS) per 1 maart 2017;
b) Het op 30 maart 2017 beoogd in gebruik nemen van een nieuwe versie
van het LAVS (versie 4.1) en de koppeling met het Omgevingsloket online
(hierna: OLO) en;
c) De wijze waarop de meldingen ex artikel 1.26 en 1.33 Bouwbesluit, vanaf
het in gebruik nemen van de nieuwe versie van het LAVS, aan u worden
verzonden.
A. Verplichtstelling LAVS:
Het LAVS is een webapplicatie waarmee asbestgegevens van elke fase in de keten
van asbestverwijdering, vanaf inventarisatie tot en met de stort, worden
bijgehouden. Het gebruik van het LAVS is per 1 maart 2017 verplicht gesteld voor
de asbest-inventarisatiebureaus en de asbestverwijderingsbedrijven. Deze
verplichtstelling heeft plaats gevonden in de Arbeidsomstandighedenregeling. Een
wijziging van de wet milieubeheer en de woningwet is in voorbereiding. Daarmee
wordt geregeld dat de minister van IenM als eigenaar van het LAVS zorg draagt
voor de inrichting, instandhouding, werking, toegankelijkheid en beveiliging van
het LAVS.
B. OLO/LAVS koppeling:
Met het in gebruik nemen van de nieuwe versie van het LAVS (versie 4.1) worden
de (asbest)sloop-meldingen niet langer vanuit het LAVS verstuurd maar kunnen
deze alleen nog via het OLO worden ingediend. Via een koppeling haalt het OLO
de benodigde informatie uit het LAVS (bijvoorbeeld het
asbestinventarisatierapport). Vervolgens wordt vanuit het OLO de sloopmelding
aan het bevoegd gezag verstuurd. De asbestbedrijven zijn zelf verantwoordelijk
voor het registreren van de vereiste gegevens in het LAVS.
Tot het moment dat de koppeling met OLO is gerealiseerd kunt u nog vanuit het
LAVS sloopmeldingen ontvangen. Daarnaast kunt u ook rechtstreeks uit OLO
dezelfde sloopmelding op het OLO-emailadres ontvangen.
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C. Adressering meldingen:
Vanuit het OLO en het LAVS worden sloop-, start en eindmeldingen verstuurd aan
het bevoegd gezag. Versie 4.1 van het LAVS gebruikt hiervoor de e-mailadressen
zoals deze in het OLO zijn ingesteld door het bevoegd gezag.
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Voor u als bevoegd gezag zijn onderstaande punten van belang:
1.

Zoals gesteld onder B. worden met de ingebruikname van de nieuwe versie
van het LAVS (versie 4.1) elektronische (asbest)sloopmeldingen vanuit het
OLO aan u verstuurd. Als u de sloopmelding wilt doorsturen naar de Omgevingsdienst (hierna: OD), omdat de toets taken daar zijn neergelegd, dan kan
de lokaal beheerder OLO dit aanpassen onder ‘beheer behandeldiensten op
basis van onderdelen’. Mogelijk is dit al ingesteld. Zie hiervoor ook de handleiding op www.infomil.nl/omgevingsloket.

2.

Vanuit het LAVS wordt de start- en eindmelding van een asbestsaneringswerk
aan het bevoegd gezag verstuurd. Versie 4.1 van het LAVS gebruikt hiervoor
hetzelfde emailadres zoals dat nu bekend is in het OLO. Alle eerdere doorgegeven mutaties vervallen. Als u meldingen rechtstreeks wilt door laten mailen
naar de OD, omdat daar de toezichttaken zijn neergelegd, dan kunt u het
emailadres voor de start- en eindmelding desgewenst laten aanpassen door de
LAVS helpdesk (https://www.infomil.nl/lavsinfo/lavsemail)

Let




op:
alleen e-mails afkomstig van de gemeente worden in behandeling genomen
er kan slechts één emailadres per gemeente worden opgegeven
de iSZW blijft tot nader order de startmeldingen doorsturen aan de bij hun
bekende adressen

3.

Het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten kunnen toegang krijgen tot het
LAVS voor de asbestsaneringen in hun beheergebied, de zogenaamde inkijkfunctie. Ook hiervoor kan een verzoek ingediend worden bij de LAVS helpdesk
(https://www.infomil.nl/lavsinfo/stel-vraag/).

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Stoffen en Afvalmeldingen
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Ir. J.J.D. van der Steen
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