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Vaststellen van het Integraal asbestprotocol gemeente Weert.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel
Niet van toepassing.

Alqemeen:
Het asbestprotocol is door de afdeling VTH opgesteld vanuit de behoefte van de gemeente
Weert om de processen met betrekking tot asbest binnen de gemeente te stroomlijnen en
te standaardiseren. Verder is dit protocol er om er zorg voor te dragen dat de gemeente
Weert zowel als vergunningverlener, toe2ichthoúder, bêhee-der openbare ruimte,
coördinator bij calamiteiten en als eigenaar de juiste actie bepaalt en uitvoert.

De voornaamste gemeentelijke taken waarbij asbest een rol kan spelen voor ons als
gemeente zijn:
. Asbest en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) + sloopmeldingen

(VTH);
. Asbest bij Calamiteiten (VTH, OG en brandweer);
. Asbestinzameling van particulieren (OG en VTH);
. Asbest op of in de bodem (VTH evt. OG);
. Asbest in gemeentelijke panden (Projectontwikkeling en RB).
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Deze processen zijn uitgewerkt in het Integraal asbestprotocol gemeente Weert

Aroumenten:
Het Integraal asbestprotocol gemeente Weert is opgesteld om ervoor te zorgen dat binnen
de organisatie op een uniforme manier gehandeld wordt met betrekking tot asbest.

Kanttekeningen:
Niet van toepassing.

JURIDISCH E GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING)

Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:
Als er een calamiteit plaats vindt, zal het asbestonderzoek direct in gang gezet moeten
worden. Als de eigenaar van het perceel dit niet doet, is het de taak van de gemeente om
dit proces in gang te zetten. De kosten die hiermee gemoeid zijn liggen tussen de €
10.000,-- en € 20.000,-- (afhankelijk van de omvang van de calamiteit) en worden indien
mogelijk verhaald op de eigenaar van het perceel.
Aangezien het niet vooraf in te schatten is of zich een calamiteit voordoet en of de kosten
door de gemeente Weert moeten worden betaald, zal er géén structureel budget
opgenomen worden in de begroting.
Het wordt met ingang van de eerste rapportage 2015 daarom nadrukkelijk als risico
gesignaleerd. Uitgangspunt is dat de calamiteiten neutraal verlopen voor de gemeente
Weert. Het risico bestaat dat dit niet zal lukken en dat de kosten voor de gemeente Weeft
zijn. Als werkelijke kosten opkomen, worden deze achteraf begrotingstechnisch alsnog via
een financiële tussenrapportage verantwoord en komen ze ten laste van het
beg rotingssaldo.

Beschikbaar bedrag:
Niet van toepassing.

COM M U NICATIE/ PARTICIPATI E

Voor wie is dit advies van belang?:
.!. Interne organisatie
Nadere specificatie: Niet van toepassing

* TILS-lijst

t. Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Diverse medewerkers van de volgende afdelingen

- WH;
- oG;
- PO;
- Financiën;
- Ton Lemmen.

Extern:
Brandweer Limburg-Noord
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BIJLAGEN

Openbaar:
Integ raal asbestprotocol gemeente Weert.

Niet-ooenbaar:
Niet van toepassing
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lnleiding / Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopische kleine,
naaldachtige vezels. Asbest is in het verleden vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: het is
sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, isolerend en bovendien goedkoop
Het materiaal werd vaak gebruikt, zoals in woningen en bedrijfsgebouwen. Voorbeelden van veel
voorkomende asbesthoudende materialen zijn: golfplaten op daken van schuurtjes, in en rondom
schoorstenen, Cv-installaties en asbesthoudende vloerbedekking. Sinds l juli L993 is de toepassing
van asbest niet meer toegestaan.

Losse vezels in de lucht vormen bij inademing een serieus gezondheidsrisico. Asbest komt, ondanks
dat het niet meer wordt verwerkt in materialen, in ons leefmilieu voor en kan dan ook bij
werkzaamheden of het verweren van asbesthoudende materialen vrijkomen. Tot op de dag van
vandaag zijn er veel asbesthoudende materialen verwerkt in gebouwen. Ook is de aanwezigheid van
asbest op of in de bodem niet ongewoon, bijvoorbeeld als gevolg van een dumping of onzorgvuldige
sanering. Bij bewerkingen van asbesthoudende materialen bestaat er een kans dat asbestvezels
vrijkomen, zoals bij de sloop of renovatie van een gebouw. Hierdoor kunnen gezondheidsrisico's
ontstaa n.

Omdat asbest in het verleden in allerlei materialen is verwerkt en daarbij ook in allerlei vormen kan
voorkomen is het niet altijd eenvoudig te herkennen. Monstername en analyse zijn noodzakelijk om
7OO % zekerheid te hebben of het ook daadwerkelijk om asbesthoudende materialen gaat.
Hierbij is het, indien hij weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in het bouwwerk of object asbest of
een asbesthoudend product bevindt, aan de slopende partij om aan te tonen dat het materiaal vrij is
van asbest.

Binnen de gemeente Weert was er wel kennis over het onderwerp asbest maar er was nog geen

asbestprotocol, daarom heeft afdeling WH in 2014 een asbestprotocol opgesteld. Dit protocol is er
op gericht om de processen met betrekking tot asbest binnen de afdeling te stroomlijnen en te
standaardiseren. Verder is dit protocol er om er zorg voor te dragen dat de gemeente Weert zowel
als vergunningverlener, toezichthouder, beheerder openbare ruimte, coördinator bij calamiteiten en
als eigenaar de juiste actie bepaalt en uitvoert. Als leidraad voor dit asbestprotocol is het
asbestprotocolvan de gemeente Gilze en Rijen gebruikt.

Hoe is het protocol tot stand gekomen?
Aan de hand van persoonlijke gesprekken met de eigen medewerkers van verschillende sectoren is
nagegaan wie er op welke manier met asbest te maken heeft en hoe zij er mee omgaan.

Opzet en aanpak
ln stroomschema l- is schematisch weergegeven hoe de gemeente te maken kan krijgen met asbest
en is voor onderdelen aangegeven hoe hiermee wordt omgegaan. De voornaamste gemeentelijke
taken waarbij asbest een rol kan spelen voor ons als gemeente zijn:
A Asbest en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) + sloopmeldingen (VTH)

B Asbest bij Calamiteíten (VTH, OG en brandweer)
C Asbestinzameling van particulieren (OG en VTH)

D Asbest op of in de bodem (VTH evt. OG)

E Asbest in gemeentelijke panden (Projectontwikkeling en RB)

Dit protocol beschrijft de bovenstaande onderdelen A t/m E.
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De genoemde onderwerpen zijn uitgewerkt in hoofdstukken. Tussen de hoofdstukken, en daarmee
ook tussen afdelingen, liggen verschillende verbanden. Het doel van het protocol is onder andere om
deze samenwerkíng te verduidelíjken en te verbeteren.

Handhaving samenwerking
Voor een effectieve samenwerking tussen handhavingspartners is een goede verslaglegging en
informatie-uitwisseling nodig. ln de praktijk vraagt dit soms veel tijd en inzet van de toezichthouder.
De samenwerking op het gebied van (asbest)handhaving vindt plaats op gemeentelijk niveau en met
a ndere ha nd havingpartners.
Voor een goede uitvoering van de asbesttaak is samenwerking tussen gemeentel[ke afdelingen en

handhavingspartners nodig. Daarnaast zijn ook voldoende toezichtcapaciteit en middelen om dit te
realiseren onmisbaar.

Geraad pleegde stukken :

- Asbestprotocol Gilze en Rijen;
- Beschrijvíng van het adequaat niveau gemeentelijke asbesttaken, VROM, oktober 2007;
- Landelijke Uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit 2005, lnfomil, juni2OOT;

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- Wet milieubeheer;
- Asbestverwijderingsbesluit 2005;
- Het Bouwbesluit 2012;
- NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafual en

recyclingsmater¡aal;
- NEN 5707 Bodem - inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem en partijen grond;
- NEN 5725 Bodem - landbouwbodem- strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij
verkennend en nader onderzoek.
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1. Asbest en de Wabo + sloopmeldingen (VTH)

lnleiding
Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 op L april 2OI2is het slopen van een bouwwerk
of een gedeelte daarvan sloopmeldingplichtig of sloopmeldingvrij. De vergunningplicht op grond van
de gemeentelijke bouwverordening is hiermee komen te vervallen. Vanwege de gezondheidsrisico's
heeft de wetgever bepaald dat er voor het verwijderen van asbest altijd een sloopmelding moet
worden gedaan (behoudens enkele uítzonderingsgevallen). Het doel hiervan is het waarborgen van
een zorgvuldige sanering en afuoer van asbest met zo min mogelijk risico op verspreiding van
asbestvezels (veiligheid en gezondheid).

Er moet een sloopmelding worden ingediend als er bij sloop naar redelijke inschatting meer dan L0
m3 sloopafual vrij komt of asbest wordt verwijderd. De sloopmelding moet ten minste 4 weken voor
aanvang van de sloopwerkzaamheden worden gedaan. Onder voorwaarden ís een melding 5 dagen
voor aanvang van de werkzaamheden voldoende. Dit is het geval als de sloopwerkzaamheden in het
kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd of als een particulier
niet meerdan 35 m2geschroefde asbestplaten (waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn)en/of 35
m2 niet verlijmde vloertegels of vloerbedekking gaat verwijderen per kadastraal perceel.

ln een aantal gevallen hoeft een bedrijf geen melding ¡n te dienen. Dit is het geval als geklemde
vloerplaten onder verwarmingstoestellen, beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen,
rem- en frictiematerialen, pakkingen uit verbrandingsmotoren, of pakkingen uit procesinstallaties
onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW
worden verwijderd. Ook hoeft geen melding te worden gedaan als een seizoensgebonden bouwwerk
wordt gesloopt of als een last onder bestuursdwang of dwangsom is opgelegd.

Naast de sloopmelding kan er ook op basis van andere wet- en regelgeving een omgevingsvergunning
nodig zijn voor de sloopwerkzaamheden. Dit kan het geval zijn als er gesloopt wordt aan een rijks- of
gemeentelijk monument of in een rijks-, stads- of dorpsgezicht. Ook kan er in een bestemmingsplan
een omgevingsvergunning voor het verrichten van sloopwerkzaamheden zijn voorgeschreven. Voor
behandeling van deze vergunningen gelden de termijnen die in de Wabo zijn gesteld. Uiteraard
mogen in zulke gevallen de sloopwerkzaamheden pas worden uitgevoerd als een volledige
sloopmelding is ingediend en de verleende omgevingsvergunning in werking is getreden.

ln een aantal stroomschema's is schematisch de ontvankelijkheidstoets, het toezicht en de
hand having bij omgevingsvergun ningen sloop en sloopmeldingen weergegeven :

-Stroomschema 2 beschrijft de ontvankelijkheidstoets van een melding;
-Stroomschema 3 beschrijft het toezicht op de (asbest)sloop;
-Stroomschema 4 beschrijft de handhaving.

De Wettelijke basis
Verschillende wetten en besluíten regelen zaken met betrekkíng tot de meldingsplicht en handhaving
van asbest gerelateerde zaken. ln de Wabo wordt de vergunningverlening geregeld. De Wabo
verwijst ook naar andere wetten en regels zoals het BouwbesluiL2OI2 en de Woningwet. Vanaf 1

april20L2 zijn de meest zaken rondom slopen, inclusief asbestverwijdering, geregeld in het
BouwbesluiT2Ot2. De Wet milieubeheer en het Asbestverwijderingsbesluit regelen hoe in de praktijk
gehandeld moet worden bij bijvoorbeeld het verwijderen en afuoeren van asbest.

Voor het toezicht en de handhaving van de genoemde regelgeving heeft de gemeente
toezichthouders aangesteld. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt:

e wÍe als toezichthouder is aangewezen;
r welke bevoegdheden de toezichthouder heeft.
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Het gemeentebestuur kan op grond van artikel 125 van de Gemeentewet juncto artikel 5:21 e.v. van

de Algemene wet bestuursrecht een last onder bestuursdwang toepassen als een voorschrift uit de

wet- en regelgeving voor asbestverwijdering uit bouwwerken wordt overtreden.

Op basis van artikel 5:32 van de Awb kan het bestuur er ook voor kiezen om in plaats van een last

onder bestuursdwang een last onder dwangsom op te leggen.

Een toezichthouder werkt onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en heeft pas

bevoegdheden wanneer hij is aangewezen door het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van:

o de voorschriften uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005;
o de voorschriften in het Bouwbesluit2Ot2;
¡ aanvullende voorwaarden bij de melding.

De volgende partijen zijn bevoegd om overtredingen en misdrijven van de asbest wet- en regelgeving

strafrechtelijk aan te pakken:
. algemene opsporingsambtenaren van politie;
o boa's van de lnspectie Leefomgeving en Transport (lL&T);
¡ boa's van de lnspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW).

Aanleidingen om een locatie te bezoeken in het kader van toezicht
Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor een bezoek aan een (sloop) locatie:

. een voorgangcontrole van een verleende omgevingsvergunning / een sloopmelding (alleen

steekproefsgewijs volgens het Ha ndhavings U itvoerings Programma ( H U P));

o een melding dat wordt gestart met de asbestverwijdering (steekproefsgewijs);
. een melding dat de asbestverwijdering / sloop gereed is (alleen administratief);
. een (kleine) sloop /verbouwing / een sloop die normaal is vrijgesteld van vergunning of

melding;
o eerdereovertredingen;
. een verzoek tot handhaving of klacht (wat kan duiden op íllegale asbestverwijdering)

(piepsysteem);
. een (onvoorziene) vondst van asbest tijdens een (illegale) sloop of calamiteit.

Afhankelijk van de gevaarzett¡ng wordt er bepaald of controles op de naleving van de voorschriften
van asbestverwijdering moeten worden uitgevoerd. Als in het verleden overtredingen zijn
geconstateerd, een verzoek tot handhaving wordt ingediend, er klachten binnenkomen of een

meldíng binnenkomt dat asbest is gevonden, moet de situatie altijd worden beoordeeld door de

toezíchthouder. Hiervoor zal een extern bedrijf ingeschakeld worden.

De bevoegdheden van de toezichthouder
De aangewezen toezichthouder beschikt over de volgende bevoegdheden:

. een toezichthouder is bevoegd (onder voorwaorden) woningen binnen te treden. Voor het
betreden van de woning waaruit osbest wordt verwijderd, moet een toezichthouder zich

houden aan bepoolde regels. Hij moet zich bijvoorbeeld kunnen legitimeren (artikel 5:L2

Awb), meedelen wot het doel is van zijn bezoek en toestemming vrogen aon de bewoner. AIs

hij geen toestemming krijgt, mag de toezichthouder met machtíging tot binnentreden vqn de

offícier van justitie de woning toch betreden. Híervoor gelden dan aonvullende regels (artikel

2 Algemene wet op binnentreden);
. een toezichthouder is bevoegd, met medeneming von de benodigde opporatuur, elke ploots

te betreden met uitzonderíng van een woning zonder toestemming von de bewoner. Zo nodig
verschoft hij zich toegang met behulp von de sterke orm en is hij bevoegd zich te doen
vergezellen door personen die doartoe door hem zijn oongewezen.

I ntegraal Asbestprotocol Gemeente Weert Pagina 6



(artikel 5:15 Awb);
. een toezichthouder is bevoegd inlíchtingen te vorderen (artikel 5:16 Awb).
. een toezichthouder is bevoegd von personen inzoge te vorderen von een identíteitsbewijs

(artikel5:16a Awb/;
. een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen von zokelijke gegevens en bescheiden. Híj is

bevoegd von de gegevens en bescheiden kopieën te moken. lndien het moken van kopieën
niet ter ploatse kon geschieden, is hij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor
korte tijd mee te nemen tegen een door hem of te geven schriftelijk bewijs (artikel 5:17 Awb);

. een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, oon opneming te onderwerpen en
doarvon monsters te nemen. Hij is bevoegd daqrtoe verpakkingen te openen. tndien het
onderzoek, de opnemíng of de monsterneming niet ter plootse kan geschieden, is hij bevoegd
de zoken voor dot doel voor korte tiid mee te nemen tegen een door hem of te geven
schriftelijk bewijs (artíkel 5:18 Awb);

. een toezichthouder ís bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking woartoe hij
een toezichthoudende taak heeft. Hij is ook bevoegd deze vervoermiddelen op hun loding te
onderzoeken. Hij is bevoegd von de bestuurder von een vervoermiddel inzage te vorderen von
de wetteliik voorgeschreven bescheiden en hij is bevoegd von de bestuurder von een voertuig
te vorderen dot deze ziin vervoermiddel stilhoudt en naor een door hem oongewezen ploats
overbrengt (artikel 5:L9 Awb).

De toezichthouder betreedt de afgezette asbestslooplocatie niet wanneer het asbest wordt
verwijderd. Volgens de Arbo regelgeving is de toegang dan afgesloten en is de Deskundig
toezichthouder asbestverwijdering (DTA) verantwoordelijk voor een goede uitvoering. Omdat de
gemeente geen toezicht houdt op de Arboregelgeving, ís het in het algemeen niet zinvol dat een
toezichthouder de afgesloten werkplek betreedt. Als de werkzaamheden zijn afgerond en een
positieve eindbeoordeling (vrijgave) is verkregen, kan de toezichthouder de locatie altijd betreden. Er
gelden dan geen specifieke veiligheidsmaatregelen voor asbest meer.

Opzet van het toezicht op lllegale sloop
Niet alle sloopwerkzaamheden worden bij de gemeente gemeld en het kan dan ook voorkomen dat
asbest bij een sloop wordt verwijderd zonder dat hiervoor een sloopmelding is ingediend of een
vergunning is afgegeven. De gemeentelijke toezichthouders "bouwen" sporen dergelijke gevallen
niet actief op. Wel worden klachten/meldingen van burgers serieus opgepakt en volgt een controle
ter plekke. Ook indien door eigen waarneming van de toezichthouders een illegale asbestsanering
wordt vermoed, volgt een controle ter plekke. Bij de beoordeling van de illegale situatie maakt de
toezichthouder gebruik van het bezoekrapport slooplocatie (bijlage 6). lndien er een redelijk
vermoeden is dat het om asbestverdacht materiaal gaat, dan kan worden besloten tot het stilleggen
van de sloopwerkzaamheden tot het moment dat het duidelijk is of het al dan niet daadwerkelijk om
asbest gaat.

Enkele manieren om aan te tonen dat het om asbest gaat zijn bijvoorbeeld:
- Middels inventarisatie van een gecertificeerd bedrijf;
- Middels de codering op het asbest verdachte materiaal;
- Míddels de aankoopbon van de asbestverdachte toepassing;
- door te checken of het product voorkomt op de lijst op de website www.asbestkaart.nl.

l.v.m. mogelijk risico op blootstelling aan asbest zal de toezichthouderter plekke het
asbestverdachte (besmette) gebied niet betreden. Ook zal de toezichthouder zelf géén monster
nemen.
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Pra ktijkvoorbeelden:
- Calamiteit brand (buiten situatie);
- Calamiteit brand (binnen situatie);
- Sloopdakbeschot(dakrenovatie/dakkapelaanbrengen);
- Sloop golfplaten dak.

Sloopmeldingen
Het toezicht op sloopmeldingen richt zich enerzijds op de procedure van het beoordelen van de

melding en anderzijds op toez¡cht op locatie, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en

ad ministratieve controle.

Ontvankelijkheidstoets en beoordeling van de sloopmeldingl vergunningverlening
Bij de sloopmelding/ aanvraag van een omgevingsvergunning worden diverse aspecten m.b,t. asbest
gecontroleerd. Er is een beoordelingslijst voor de sloopmelding/ vergunning (zie bijlage 1).

De leeftijd van het bouwwerk wordt gecontroleerd aan de hand van gegevens die beschikbaar zijn.

Bij bouwwerken van voor L januari 1994 is een asbestinventarisatierapport verplicht, tenzij er een

vrijgave van de bouwkundige eenheid die gesloopt gaat worden overlegd wordt. Ook is een

asbestinventarisatierapport n¡et vereist als een particulier onder de voorwaarden van artikel 4 van

het Asbestverwijderingsbesluit 2005 asbest wil gaan verwijderen.
Het asbestinventarisatierapport wordt op een aantal punten gecontroleerd, onder andere:

¡ of het rapport in voldoende mate betrekking heeft op het te slopen deel;
. de actualiteit;
o de certificering van het bedrijf;
o de deskundigheid van de opsteller;
o de índeling risicoklasse.

De resultaten van de toetsing worden vastgelegd in het dossier.
Ook kan de manier waarop de veiligheid van de omgeving (volksgezondheid) wordt gewaarborgd
m.b.t. verspreiding van asbest worden beoordeeld. Bijvoorbeeld door het beoordelen van het
sloopveiligheidsplan op maatregelen om verspreiding van asbestvezels tegen te gaan.

Alleen als aan alle punten voldaan wordt is de melding volledig/ wordt een omgevingsvergunning
sloop verleend. Bij twijfel over de melding/ aanvraag worden locaties bezocht. Mochten bepaalde
gegevens ontbreken, dan is de melding niet volledig en is er formeel geen melding gedaan. De

melder moet opnieuw een melding indienen met de juiste gegevens en stukken. Bij een aanvraag

voor een omgevingsvergunning wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om aanvullende
gegevens te overleggen. Wordt hier niet aan voldaan, dan wordt de aanvraag niet-ontvankelijk
verklaard.

Toezicht bij sloopmelding voor bedrijven en omgevingsvergunning
Een particulier mag in uitzonderingsgevallen zelf asbest verwijderen en afuoeren. Hierbij is geen

terugkoppeling van de milieustraat noodzakelijk. Hieronder wordt de procedure met betrekking tot
het saneren onder een sloopmelding beschreven.

Omdat bij saneringswerkzaamheden van asbesthoudend materiaal asbestdeeltjes vrij kunnen
komen, kunnen detoezichthouders de locatie n¡et betreden. Hettoezicht zalzich dan ook richten op

die aspecten bij de uitvoering, die geen gezondheidsrisico's opleveren voor de toezichthouders,
bijvoorbeeld controle voorafgaand aan de sloop, controleren van de verplicht aanwezige stukken

tijdens de sanering of controle ter plaatse nadat de vrijgave heeft plaatsgevonden. Bij de acceptatie
van de melding voor bedrijven worden de algemene uitvoeringsvoorschriften meegezonden (bijlage

2 t/m 5). Hierin staan de belangrijke aandachtspunten vermeld, waaraan de houder van de

vergunning zich moet houden.
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Van alle sloopmeldingen (waarbij sprake is van asbest) wordt steekproefsgewijs gecontroleerd:
. een controle tijdens de uitvoering van de sloop (locaties waarvoor een melding van aanvang

is ontvangen);
. er vindt te allen tijde een (administratieve) eindcontrole plaats na afronding van de

(asbest)sloop.

Voorbereiding
Voor het toezicht is het belangrijk dat tijdig melding van de aanvang van de
saneringswerkzaamheden wordt gedaan. De aanvang van de sloopwerkzaamheden moet tenminste
2 werkdagen voor de aanvang van deze werkzaamheden schriftelijk worden gemeld door diegene die
de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren.
Voorafgaand aan een controlebezoek maakt de toezichthouder een globale inschatting van de
situatie die hij kan aantreffen, op basis van de beschikbare informatie, zijn ervaring en inzicht.
lnformatie als: aanleiding, locatie van de werkzaamheden, binnen of buiten, particulier of bedrijf,
risicoklasse, veiligheidsaspecten (eigen veiligheíd) worden hierín meegenomen. De toezichthouder
wint informatie uit verschillende bronnen in zoals een vergunning, een melding, lopende
ha ndhavingsprocedures, eventuele klachten en de ontva ngen meldingen.
ln zijn voorbereiding verzamelt de toezichthouder, voor zover relevant en beschikbaar, de volgende
informatie:

¡ de aanleiding voor het controlebezoek;
o de locatie van de werkzaamheden;
. of de asbestverwijdering binnen of buiten plaatsvindt;
¡ of er hechtgebonden asbesthoudend materiaal wordt verwijderd;
r of de verwijdering wordt gedaan door een particulier of een bedrijf;
¡ of het bedrijf het type asbest mag verwijderen;
o in welke risicoklasse de verwijdering wordt ingedeeld (niet bij sloopmelding voor

particulieren);
¡ of sprake is van een calamiteit;
¡ of de werkzaamheden zijn afgerond.

Tevens moet een eerste inschatting gemaakt worden van de maatregelen en middelen die nodig zijn
voor het beschermen van de eigen veiligheid.

lnleiding Handhaving
De toezichthouder verwerkt zijn bevindingen op de controlelijsten en in een geautomatiseerd
systeem. Als hij geen añruijkingen constateert, kan de toezichttaak op de sloopmelding worden
afgehandeld. Wanneer de toezichthouder wel overtredingen constateert, is het van belang dat hij de
situatie inventariseert door informatie te verzamelen. Op basis hiervan bepaalt hij welke risico's de
overtredingen opleveren en welke maatregelen nodig zijn om de risico's weg te nemen. Deze
informatie is nodig voor de keuze van de in te zetten handhavingsinstrumenten om zo een
overtreding effectief en doeltreffend te beëindigen. De snelheid waarmee de beoordeling en aanpak
van de situatie moeten plaatsvinden, hangt af van de risico's van het specifieke geval.
Het kan nodig zijn om direct in te grijpen, bijvoorbeeld om direct gevaar weg te nemen en (verdere)
verspreiding van asbestvezels in omgeving te voorkomen. De toezichthouder treedt dan op.
Hij geeft ter plaatse aan wat moet gebeuren en adviseert (onmiddellijk) B&W tot het nemen van een
handhavingsbesluit. Dit kan betekenen dat in acute gevallen een last onder bestuursdwang wordt
aangezegd om dírect maatregelen te laten nemen tegen verder gevaar. Ook is de toezichthouder
bevoegd om de werkzaamheden stilte leggen. Dit is ook een vorm van een last onder
bestuursdwang.
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Een SC-540 gecertificeerd bedrijf moet eerst een asbestinventarisatie opstellen voordat een SC-530

asbestverwijderingsbedrijf het asbest mag opruimen en verwijderen. Op www.ascert.nl staat een

actueel bestand van bedrijven die asbest mogen verwijderen en inventariseren. Bij vermoeden van

een asbestbesmetting kan niet worden volstaan met een asbestinventarisatie maar zal mogelijk een

besmettingsonderzoek moeten plaatsvinden alvorens een SC 530 asbestverwijderingsbedrijf het
asbest mag saneren. Het opgestelde rapport moet worden opgevraagd om adequaat toezicht te
kunnen houden. De kosten komen voor rekening van de overtreder inclusief de ambtelijke kosten die
worden gemaakt bij het toepassen van een last onder bestuursdwang. B&W kunnen ook beslissen

om in de plaats van een last onder bestuursdwang een last onder dwangsom op te leggen. Dit kan

alleen in gevallen waarin er geen sprake is van een acuut gevaar.

Wanneer één of meerdere stortbonnen of begeleidingsbrieven (vrijgavebewijs) niet binnen de

gestelde termijn zijn toegestuurd naar de gemeente, is direct ingrijpen niet noodzakelijk. ln dat geval

volstaat het versturen van een schriftelijke waarschuwing (per mail / telefonisch), met daarin een
nieuwe termijn om de bewijzen alsnog aan te leveren.
Behalve dat B&W optreden na een controle is het van belang dat ook andere
handhavingsorganisaties (bijvoorbeeld lnspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), lnspectie
Leefomgeving & Transport (lL&T) en de politíe en I of de certificerende instelling)over de

bevindingen worden geïnformeerd. lndien nodig kan men besluiten om gezamenlijk een
vervolgtraject op te zetten.

Hoe op te treden bij een overtred¡ng
Om te bepalen hoe op te treden tegen een overtreding van een voorschrift uit de melding, het
BouwbesluiT2OI2 of het Asbestverwijderingsbesluit 2005, kan gebruik gemaakt worden van de Nota

Handhaven in Weert. Deze strategie maakt een onderscheid in drie verschillende categorieën
overtredingen. Elke categorie heeft een eigen aanpak en dus een eigen handhavingstraject.

De categorieën zijn

Overtreding met acuut gevaar. Dit zijn overtredingen waarop onmiddellijk maatregelen
genomen moeten worden om de schade voor de leefomgeving (milieu, waterhuishouding,
veiligheid, volksgezondheid, natuur, landschappelijke of cultuurhistorische waarden en

ruimtelijke kwaliteit) te stoppen en/of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij is directe
toepassing van bestuursdwang vereist. Er wordt geen begunstigingstermijn gegeven.

Categorie L- overtredingen. Hieronder vallen de volgende overtredingen:
- overtredingen met dreigende en/of onomkeerbare schade voor de leefomgeving van

enige betekenis;
- overtredingen met (dreigende) risico's voor de volksgezondheid;
- overtredingen die duiden op een calculerende en/of malafide instelling van de

overtreder en commune delicten met relevantie voor de leefomgeving;
- het herhaaldelijk voorkomen van categorie 2 overtredingen (recidive).

Dit zijn overtredingen waarop onmiddellijk maatregelen genomen moeten worden om de

schade voor de leefomgeving (milieu, waterhuishouding, veiligheid, natuur, landschappelijke
of cultuurhistorische waarden en ruimtelijke kwaliteit) te stoppen en/of zoveel mogelijk te
beperken. Hierbij is directe toepassing van een sanctie beschikking vereist. Er wordt geen

begunstigingstermijn gegeven.

a

a

a Categorie 2-overtredingen. Dit zijn alle overige overtredingen.
Na de constatering van deze overtred¡ngen zal als eerste een brief met hersteltermijn
worden verstuurd.
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Bestu ursrechtelijk optreden
Het gemeentebestuur kan naar aanleiding van bovengenoemde overtredingen besluiten een last
onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen. Bestuursrechtelijk optreden is er op
gericht de overtreding ongedaan te maken, niet om te straffen.

Lost onder Bestuursdwong
Handhavend optreden bij sloop is, anders dan bij bouw, bijna altijd spoedeisend omdat de
sloopactiviteit een onomkeerbare handeling is. Daarnaast vormt het asbest een reëel gevaar.
Een last onder bestuursdwang maakt snel optreden mogelijk.
ln spoedeisende gevallen kan het besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang snel
worden genomen en van kracht worden verklaard. Een maatregel die in dat geval kan worden
opgelegd is bijvoorbeeld het nemen van noodmaatregelen en het stilleggen van de sloop. De
toezichthouder die namens B&W gemandateerd is, maakt het besluit mondeling bekend, waarmee
het van kracht wordt. Nadien moet het besluit wel zo spoedig mogelijk (richttijd binnen 48 uur)
schriftelijk bevestigd worden aan de betrokkene. Het stilleggen van de werkzaamheden is ook een
vorm van een last onder bestuursdwang.

Lost onder dwongsom
Voor overtredingen met m¡nder ernstig en acuut gevaar kan worden gekozen voor het opleggen van
een last onder dwangsom. Het opleggen van een last onder dwangsom is het minst belastend voor
overtreders. Een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom wordt meestal genomen
voor administratieve overtredingen, zoals het ontbreken van de stortbonnen, begeleidingsbríeven of
eindrapportage. De overtreder moet dit binnen een bepaalde termijn in orde maken. Doet hij dit
niet, dan kan worden overgegaan tot inning van de dwangsom.

Rechtsmiddelen
lndien er bij een overtreding (geen acuut gevaar) eerst wordt gekozen voor een vooraankondiging,
heeft de overtreder de mogelijkheid om mondeling dan welschriftelijk zijn zienswijze ¡n te dienen.
Mocht er echter worden gekozen om direct bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom op te
leggen, bestaat er voor de overtreder de mogelijkheid om tegen dit handhavingbesluit bezwaar te
maken en eventueel gelijktijdig een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Verzomelen bewijsmoteriaal/ monsterndme
Voor een goede dossieropbouw is het noodzakelijk dat er bewijsmateriaal verzameld wordt.
Aangezien het nemen van monsters specialistisch werk is en er hierbij gezondheidsrisico's bestaan,
nemen medewerkers van de Gemeente Weert zelf geen monsters. Voor de monstername wordt een
SC540 gecertificeerd bedrijf benaderd om de monstername uit te voeren. Aangezien een
(gecertificeerd) bedrijf geen toezichthouder als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht is,

kunnen zij geen medewerking afdwingen. lndien er geen medewerking wordt verleend, dan zal een
toezichthouder zich moeten laten vergezellen door een deskundige.

Strafrechtelijk optreden
Wanneer een kernvoorschrift wordt overtreden, is ook strafrechtelijk optreden noodzakelijk. Dit kan
door de politie en/of de lnspectie Leefomgeving & Transport en/of de lnspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Een overtreding van de voorschriften voor het verwijderen van asbest uit een bouwwerk kan worden
bestraft op grond van de Woningwet en/of op grond van de Wet op de economische delicten (Wed).
Als de overtreding opzettelijk is begaan, dan is sprake van een misdrijf. ls dit niet het geval dan is

sprake van een overtreding.
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Ketenhandhaving, samenwerki ng met andere partijen
Effectieve samenwerking van handhavingpartners vraagt om uitwisseling van informatie. De

informatie-uitwisseling tussen handhavingpartners verandert niets aan de verantwoordelijkheden
van de individuele partners. Elke handhavingpartner pakt de overtredingen aan die onder zíjn

verantwoordelijkheid vallen. Door snel de informatie door te geven is het voor de handhavingpartner
die de melding ontvangt, ook mogelijk om zelf de feiten te constateren.
De handhavingpartners hebben onder meer afgesproken dat:

- een gemeentelijke toezichthouder de ISZW informeert bij een vermoedelijke overtreding van

de Arboregelgeving;
- de gemeentelijke toezichthouder overtredingen van kernbepalingen meldt bij een

(buitengewoon) opsporingsambtenaar van de lLT, ISZW en/of de politie. Een kernbepaling is

de bepaling die binnen het voorschrift (van het Avb 2005 of de hierop gebaseerde

sloopmelding waarvan zij deel uitmaakt) de kern vormt van de bescherming van belangen

waartoe het voorschrift strekt.

Daarnaast kan ze in voorkomende gevallen samen optrekken met de politie en de inspectie SZW en

gebruik maken van flankerend beleid (proces verbaal). Een proces verbaal kan ook worden opgesteld

naar aanleiding van een aangifte van de gemeente.
Voor elke overtreding wordt een afweging gemaakt tussen ernst van de overtreding, schadelijke
gevolgen en mogelijkheden om herstel af te dwingen/effect, om uiteindelijk tot een zo effectief
mogelijke inzet van handhavingmiddelen te komen. ln stroomschema 4 is schematisch aangegeven in

welke situatie en hoe handhavend wordt opgetreden.

Voor aanschrijvingen wordt gebruik gemaakt van standaardbrieven. Deze brieven zijn opgenomen in

het geautomatiseerde systeem van de afdeling VTH.
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2. Asbest bij calamiteiten (VTH, OG en brandweer)

Branden waarbij asbest vrijkomt veroorzaken veel onrust bíj de bevolking. De gemeente heeft een
coördinerende taak bij het informeren van de burgers, de zorg voor afstemming tussen betrokken
(overheids)instant¡es en het (doen) opruimen van vrijgekomen asbest. Gezien de ervaringen met
asbestbranden is dit opgenomen in dit protocol. Hierdoor is er duidelijkheid over de handelswijze bij
asbestbrand, de aansprakelijkheidskwesties en het kostenverhaal bij opruimingswerkzaamheden. Bij
het opstellen hiervan zijn de richtlijn die door het ministerie van de lnspectie Leefomgeving &
Transport is opgesteld (bijlage 7) en het regionale rampenplan als onderlegger gebruikt.

ln geval van een calamiteit waarbij asbestverdacht materiaal vrij is gekomen, wordt volgens
gemeentelijke procedures gewerkt. Betreft dit een kleine besmetting dan zal de
wachtdienstmedewerker van de gemeente welke milieuklachtendienst heeft dit proberen te
verhelpen. lndien er sprake is van GRIPl wordt de Officier van Dienst Bevolkingszorg (ODB, voorheen
AOV Ambtenaar openbare orde en veiligheid) door de meldkamer van de brandweer gealarmeerd en
zal deze de gemeentelijke activiteíten/processen coördineren. De uitvoering van het proces milieu
blijft, onder verantwoording van de uitvoeringsverantwoordelijke milieuzorg door de dienstdoende
m ilieua m btenaar, uitgevoerd.
lndíen GRIP 2 of hoger wordt afgekondigd geschiedt de coördinatie van de uitvoering van de
gemeentelijke processen, inclusief de inzet van gemeentelijke diensten, middels (de instelling van)
het Gemeentelijk Actiecentrum (GAC). ln bijzondere gevallen kan de voorzitter van het GAC, na
overleg met de ambtenaar openbare veiligheid en het hoofd sectíe gemeentelijke diensten in het OT,
besluiten het GAC niet, dan welgedeeltelijk in een kernbezetting, bij elkaarte laten roepen.

Het GAC bestaat nu nog uit de volgende functionanssen:
- De gemeentesecretaris of een door hem aangewezen functionaris als voorzitter;
- de ambtenaar openbare veiligheid;
- de procesverantwoordelijke voor het proces Opvang en Verzorging;
- de procesverantwoordelíjke voor het proces Primaire Levensbehoeften;
- de procesverantwoordelijke voor het proces Uitvaartverzorging
- de procesverantwoordelijke voor het proces CRIB;
- de procesverantwoordelijke voor het proces CRAS

- de procesverantwoordelijke voor het proces Milieu;
- de procesverantwoordelijke voor het proces Nazorg;
- een functionaris verantwoordelijk voor de ondersteuning van de voorlichting;
- een functionaris die zorg draagt voor de uitvoering van de ondersteunende processen.
Per L januari20L4 is de professionalisering van de gemeentelijke kolom (oranje kolom) in de
crisisbeheersing en rampenbestrijding ingevoerd en wijzigt de naam GAC in Team Bevolkingszorg
(TBZ). Het voorzitterschap van hetTBZ komt in handen van een regionaalteam (veelaleen van de
dienstdoende gemeentesecretarissen). De ODB-er zal dan geen zitting meer in het TBZ hebben.

Betreft het een brand en/of ongeval waarbij de hulpdiensten worden ingeroepen, dan gaat dit
volgens de regionale asbestprocedure. De meldkamer zal de volgende functionarissen alarmeren
(lndien nog niet gebeurd):

¡ Tankautospuit brandweer en politie;
¡ OfficierVan Dienst Brandweer;
¡ Meetplanleider Brandweer (i.v.m. bepalen effectgebied, vanaf GRIP2 of op aanvraag);
¡ Regionaal officier gevaarlijke stoffen (ROGS);

¡ ODB van de betreffende gemeente;
. eventueel een ambulance;
o Voorlichters en laboratorium indien nodig.
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De meeste van bovenstaande diensten en personen staan onder een piketregeling. Voor de

gemeente Weert worden het betrokken afdelingshoofd en de ODB indien nodig gealarmeerd door de

meldkamer. De ODB zal naar gelang de situatie de (loco-) burgemeester informeren.

Bij calamiteiten ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de brandweer. Zij schakelen onderdelen van

de gemeentelijke organisatie in. Vanaf GRIP1 treedt de ODB-er op als coördinator voor de

gemeentelijke organisatie in het CoPl (Commando Plaats lncident) en hij/zij van daar uit ook de

verschillende acties voor afdelingen van de gemeentelijke organisatie uitzetten. Dit gaat altijd via de

lijn van de uitvoeringsverantwoordelijke. Laatstgenoemde kan bijvoorbeeld bij een calamiteit de

bouwcontroleur VTH inschakelen. De toezichthouder "bouwen" van de afdeling VTH is

gemandateerd om in spoedeisende gevallen een last onder bestuursdwang op te leggen. Deze

situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien het nodig is het verspreidingsgebied te laten bepalen

of dat asbesthoudend materiaal moet worden verwijderd. Hieronder een overzicht van bijbehorende
bijlagen:

r Bijlage 7 Plan van aanpak asbestbrand op hoofdlijnen;
¡ Bijlage 1-0 verschillende soorten afzetlinten en hun betekenis;
o Bijlage 11 Procedure bij (asbest)calamiteit.

Actie brandweer
Als er sprake is van een brand of calamiteit waarbij asbestverdacht materiaal is vrijgekomen, is de

Officier Van de Dienst (OVD) van de brandweer altijd ter plaatse. De OVD geeft leiding en coördineert
de activiteiten van de brandweer en bepaald, eventueel met de adviseur gevaarlijke stoffen (AGS), de

categorie van de brand. Aan de hand hiervan wordt een verspreidingsgebied door de brandweer
afgezet. Bij het bepalen van het verspreidingsgebied kan onderscheid worden gemaakt in een gebied

van vrij inadembare asbestvezels en materiaal waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn. Alleen

een geaccrediteerd laboratorium kan bepalen of er daadwerkelijk sprake is van asbesthoudend
mater¡aal. Tot die tijd is het materiaal asbestverdacht. Het is de taak van de brandweer om te laten

bepalen of er sprake is van asbest. De acties van de brandweer moeten aangepast worden naar
gelang de resultaten van dit onderzoek. lndien er sprake is van asbest zet de gemeente (ROGS en

meetplan officier) het verspreidingsgebied af (bijlage 10) aan de hand van procedure die de

veiligheidsregio heeft opgesteld (bijlage 11-). Eventueel moeten hierbij door de politie

verkeersmaatregelen getroffen worden.

Een geaccrediteerd laboratorium moet vaststellen of het asbestverdachte materiaal ook

daadwerkelijk asbest bevat. Een SC 540 gecertificeerd inventarisatiebedrijf zal het daadwerkelijke
verspreidingsgebied van het asbest moeten bepalen. ln veel gevallen zijn het laboratorium en het
inventarisatiebedrijf van dezelfde onderneming. Dit heeft in ieder geval de voorkeur om snelte
kunnen handelen. Als de calamiteit's nachts heeft plaats gevonden en de inventarisatie dan heeft
plaats gevonden, moet er bij daglicht nogmaals een inspectie plaats vinden.

Op het moment dat de brand onder controle is/het gevaar (zoals bijvoorbeeld instorting gevaar) is

geweken en er sprake is van een asbestbesmetting zal de OVD een CoPl vormen. ln het CoPl zitten in
ieder geval vertegenwoordigers van de brandweer, politie en gemeente. Op het moment dat de

noodzakelijke verkeersmaatregelen zijn genomen en de brandweer de plaats van de calamiteit
verlaat zal de ODB de coördinatie overnemen.

le actie gemeente
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek is het verspreidingsgebied door het
inventarisatiebedrijf afgezet. Hierbij speelt ook een rol wat voor gebied is getroffen. ls het
bijvoorbeeld een woonwijk of een bedrijventerrein? lndien noodzakelijk wordt de afzetting van het
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verspreidingsgebied in overleg met de gemeente aangepast en worden er verkeersmaatregelen
getroffen. De gemeente zal ook direct maatregelen treffen om gevaar voor betrokkenen zo veel
mogelijk te beperken. Zo nodig worden personen geëvacueerd. Verder worden de betrokkenen
geïnformeerd (bijlage 8).

Handhaving/ het opruimen van de asbestdeeltjes
Voor de handhaving is het belangríjk om te weten of het verspreidingsgebied zich beperkt tot het
perceel van de veroorzaker en de openbare weg of dat er ook naastgelegen percelen zijn besmet.
Eigenaren van gebouwen en percelen zijn zelf verantwoordelijke voor het op laten ruimen van het
asbest. De veroorzaker krijgt een last onder bestuursdwang aangezegd om zijn terrein, mogelijke
naastgelegen besmette percelen en openbare weg te laten inventariseren en te laten saneren. Ook
het vrijgeven van dit deel moet in opdracht van de veroorzaker gebeuren. Als de aangeschreven
eigenaren geen gehoorgeven aan de last, dan zalde gemeente op hun kosten de noodzakelijke
actíes uit laten voeren. Ook in gevallen waarin de verantwoordelijke (tijdelijk) onbereíkbaar is, kan dit
de aangewezen weg zijn. De afdeling VTH verzorgt de aanschrijvingen. De termijnen die gegeven
worden in de aanschrijving moeten reëelzijn. Om hiervoorte zorgen, worden de termijnen zo veel
mogelijk in overleg met deskundigen en betrokken bedrijven bepaald.

Het kan voorkomen dat hetgevaardat mensen milíeu lopenvanwege hetvrijgekomen asbest, deze
asbest direct moet worden opgeruimd. De gemeente zou in dat geval kunnen beslissen het asbest
direct op eÍgen kosten te laten opruimen. Naderhand wordt dan getracht om de kosten hiervan (op
grond van onrechtmatíge daad) te verhalen op de verantwoordelijke. Deze civielrechtelijke weg is, zo
blíjkt uit jurisprudentie, niet gemakkelijk en tot op heden weinig succesvol. De afgelopen tijd heeft de
Hoge Raad zich in een tweetalarresten gebogen over de vraag of de kosten van asbestopruiming na

brand kunnen worden verhaald op de eigenaarvan het pand. De Hoge Raad heeft in deze arresten
geoordeeld dat kostenverhaal op grond van onrechtmatige daad in de voorgelegde gevallen niet
mogelijk was. De Hoge Raad achtte het nalaten door de eigenaren van de panden van het
verwijderen van asbestresten na een brand in die gevallen niet onrechtmatig. Door het veelal
ontbreken van een toereikende civielrechtelijke grondslag, leidt de civielrechtelijke weg van
kostenverhaal niet tot het gewenste resultaat. De voorkeur gaat dus duidelijk uit naar het opleggen
van een last onder (acute) bestuursdwang.

Het kan zijn dat de restanten van de getroffen bouwwerken gesloopt moeten worden. Afhankelijk
van de gevaarzetting kan (in de last onder bestuursdwang) besloten worden dat de restanten
meteen moeten worden geruimd. ln gevallen waaraan geen handhavingbesluit ten grondslag ligt, is
het noodzakelijk dat er een sloopmelding wordt gedaan. Pas als deze volledig is ingediend, mag het
bouwwerk verder worden gesloopt. lndien er wel sprake is van een geval waaraan een
handhavingbesluit ten grondslag ligt (gevaar/spoed), dan kan op basis van dit handhavingbesluit
direct gesloopt worden (geen sloopmelding vereist).

Als het verspreidingsgebied vrij is gegeven en door de gemeente akkoord is bevonden, kunnen de

afzettingen en verkeersmaatregelen worden weggenomen. lndíen noodzakelijk kan de politie vanaf
dit moment strafrechtelijk onderzoek verrichten in het verspreidingsgebied.

Het is cruciaal om eerst met de schade-experts en/of de gemachtigde van de verzekeraar(s) van de

eigenaar/exploitant in contact te treden. ln sommige gevallen is sprake van een brandverzekering die
dekking biedt voor opruimingskosten, waaronder ook begrepen worden kosten van opruiming van in
de omgeving neergekomen asbest. Al in het stadium van de brand zelf is in de regel een zogeheten
Salvage coördinatorl ter plekke, die waar mogelijk schadebeperkende acties onderneemt. ln geval

I De Stichting Salvage is een door de verzekeraars ingestelde organisatie die in geval van brand - voor rekening
van verzekeraars - schadebeperkende activiteiten uitvoert en diensten verleent aan gedupeerden. Hierbij gaat het
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van een asbestbrand zal de Salvage coördinator verzekeraars hiervan op de hoogte brengen waarna
doorgaans een op asbest gespecialiseerde schade-expert wordt ingezet. Deze schade-expert kan de
gemeente (mede) adviseren over de te treffen maatregelen en is tevens deskundig op het gebied van
de brandverzekeringdekking voor deze maatregelen. ln de regel kan de verantwoordelijke
eigenaar/exploitant de opdracht verstrekken tot de benodigde opruimingswerkzaamheden. Het is

belangrijk dat de gemeente al ten tijde van (of zo snel mogelijk na) de brand contact zoekt met de
Salvage coördinator. Deze is door de OVD benaderd in verband met de calamiteit.

lnformeren betrokkenen en pers

Aan de hand van de informatie van het CoPl zalde concernstaf (communicatie)de betrokkenen
(omwonenden en/of omliggende bedrijven) en de pers informeren. ln de meeste gevallen zal dit
gebeuren in de vorm van een bewonersbrief en een persbericht, maar het kan ook zijn dat
bijvoorbeeld een bijeenkomst het beste middel is om de betrokkenen en de pers te ínformeren
(bijlage 8). Voor vragen die gesteld kunnen worden naar aanleidíng van een asbestcalamiteit is er een

Q en A lijst opgesteld (bijlage 9).

o.a. aan het in veiligheid brengen van eigendommen van gedupeerden. Assistentie van Salvage wordt ingeroepen
door de brandweer.
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Wet en regelgeving
ln gevalvan een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer (Wm):
Uit jurisprudentie van de Raad van State (zie bijvoorbeeld ABRvS, 18 juli2000, AB 2001,30)blijkt dat
een brand waarbij asbest vrijkomt aan te merken is als een ongewoon voorval in de zín van artikel 17
lid 1 van de Wm. De drijver van de inrichting dient maatregelen te treffen om de hierdoor ontstane
nadelige gevolgen voor het milieu ongedaan te maken. Wanneer de drijver van de inrichting in
gebreke blijft, kunnen B&W het opruimen van asbest in de omgeving bestuursrechtel¡jk afdwingen
op grond van artikel 125 van de Gemeentewet in samenhang met art¡kel 5:21 e.v. van de Algemene
wet bestuursrecht.

ln gevallen waarin er geen sprake is van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer kan de last
onder bestuursdwang gebaseerd worden op artikel 1.1a Wm, waarin een algemene zorgplicht voor
het milieu is vastgelegd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze
mogelijkheid bevestigd in een uitspraak van 21 februari 2007, UN nr. AZ 9023. De Afdeling is van
oordeel dat de eigenaarvan een pand, die na het vrijkomen van asbest als gevolg van een brand in
zijn pand, nalaat maatregelen te treffen om nadelige gevolgen voor het milieu op te heffen,
redelijkerwijs kan vermoeden dat híerdoor nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden
veroorzaakt. Door niet de benodigde maatregelen te treffen, overtreedt de eigenaar art¡kel 1.La Wm
De gemeente was gerechtigd om spoedshalve last onder bestuursdwang toe te passen.

ln het kader van de uitoefening van het opperbevel bij brand:
Op grond van artikel 4, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's heeft de burgemeester het gezag bij
brand alsmede bij ongevallen anders dan bij brand voor zover de brandweer daarbij een taak heeft.
Het tweede lid van dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid bij brand en ongevallen,
bedoeld in het eerste lid, de bevelen te geven die met oog op het voorkomen, beperken en
bestrijden van gevaar nodig zijn.

ln geval van asbest op een open erf of terreín of op een afgebrand bouwwerk:
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 7 .22 van Bouwbesluit (terrein/erf mag
geen nadeel voor gezondheid opleveren ten gevolge van verontreiniging) bestuursdwang toepassen
jegens een eigenaarvan een open erf of terrein vanwege het nietvoldoen aan de bouwverordening.
Let wel, deze regeling geeft onvoldoende mogelijkheid voor een aanschrijving tot het schoonmaken
van buiten het eigen erf gelegen terreinen of de openbare weg.

ln artikel La van de Woningwet is de verplichting opgenomen voor de eigenaar en de gebruiker van
een bouwwerk of open erf of terrein om ervoor te zorgen dat er geen gevaar voor de gezondheid of
veiligheid ontstaat dan wel voortduurt als gevolg van de staat van dat bouwwerk of open erf of
terrein. ln acute situaties van gevaarzetting kunnen burgemeester en wethouders tegen overtreding
van die zorgplicht handhavend optreden door middel van een last onder bestuursdwang. Op grond
van artikel 5.I7 van de Wabo kunnen burgemeester en wethouders direct (nood)maatregelen treffen
ter voorkoming van gevaar voor de gezondheid.

Op grond van artikel 6 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 mag asbest dat ten gevolge van een
incident is vrijgekomen alleen worden opgeruimd door een SC-530 gecertificeerd
verwijderingsbedrijf. Na de sanering moet het gebied vrijgegeven worden door een SC-540
geaccrediteerd la boratorium.
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Nazorg
Als het gevaar voor de betrokkenen is geweken dan zullen zij hierover door de aangewezen persoon

in het CoPl en/ of de concernstaf (communicatie) worden geïnformeerd. Ook wordt aangegeven bij
wie zij met vragen terecht kunnen. De kosten die door de gemeente zijn gemaakt naar aanleiding van

de last onder bestuursdwang worden op de eigenaren van de betrokken percelen worden verhaald.
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3. Asbestinzameling van particulieren (OG en WH)

De afdelíng OG krijgt op twee manieren met asbest te maken. Asbest speelt een rol bij het inleveren
van afualmaterialen bij de Milieustraat door particulieren. Daarnaast komt het voor dat zwerfasbest
in de openbare ruimte wordt gevonden. De werkwijze bij het aantreffen van zwerfasbest wordt
beschreven in bijlage 12.

Op de milieustraat van de gemeente Weert is het mogelijk asbesthoudende materialen aan te
bieden. Dit is voor de burger van Weert, niet voor bedrijven.
Wel moet er aan een paar regels worden voldaan:

o Het asbesthoudend materiaal dient ingepakt aangeboden te worden in een dubbele
verpakking van plastic folie 0,2 mm. dikte;

. Bij aanbieding van het asbesthoudend materiaal mag de verpakking niet gescheurd zijn;
o Het verpakte asbesthoudend materiaal moet in hanteerbare pakken verpakt zijn, zodat deze

handmatig op de mílíeustraat in de daarvoor bestemde container gelegd kunnen worden.
Wanneer niet wordt voldaan aan deze regels zal het asbesthoudend materiaal worden geweigerd.
Voor het aanbieden van asbesthoudend materiaal op de milieustraat zijn kosten verbonden.

Het asbesthoudende materiaal dat aangeboden wordt bij de milieustraat moet ingepakt zijn in folie
waarbij de naden goed zijn afgeplakt. De pakketten moeten voorzien zijn van het opschrift asbest. De
pakketten worden op de milieustraat door de particulieren ín de daarvoor bestemde container
gelegd. Als de container vol is wordt deze voor verdere "verwerking" naar een afualverzamelaar
getransporteerd volgens de geldende voorschriften.
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4. Asbest op of in de bodem (VTH evt. OG)

ln het verleden is asbest niet alleen toegepast in gebouwen maar ook daarbuiten kan asbest worden
aangetroffen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan gebruiksvoorwerpen, asbesthoudende
rioolbuizen en verloren bekisting bij betonplaten. Ook kan asbest in of op de bodem terecht zijn
gekomen door het ondeskundig saneren van gebouwen of illegaal dumpen. Puin in de bodem is ook
verdacht op asbest, dus als vroeger een pad of terrein is verhard met puin of als anderszins puin in de

bodem voorkomt, is deze locatie verdacht op het voorkomen van asbest. Onderzoek naar asbest is

dan noodzakelijk.

Asbest in de bodem
Naast de risico's met betrekking tot de volksgezondheid kan asbest in de bodem ook financiële
risico's met zich meebrengen. Asbest in de bodem kan voor vertraging zorgen en extra kosten met
zich meebrengen bij het ontwikkelen van projecten. Om risico's te verkleinen ís het van belang dat bij
het vooronderzoek zorgvuldig aandacht wordt geschonken aan asbest (NEN 5725). lndien er
bijvoorbeeld bouwwerken aanwezig zijn (geweest) van voor 1994, is er kans op asbest. Zijn er
aanwijzingen dat er mogelijk asbest op het terrein is of was of dat er puin is gestort of gebruikt als

verharding, dan is het raadzaam om een oriënterend asbestonderzoek uit te laten voeren.

ln veel gevallen, voordat een aankoop of verkoop van percelen plaatsvindt door de gemeente, laat
het een lngeníeursbureau (lB) een bodemonderzoek uitvoeren. D¡t bodemonderzoek is bedoeld om
de chemische kwaliteit van de bodem in beeld te brengen/krijgen. De belangrijkste vraag die
beantwoord moet worden is of de bodem geschikt is voor de beoogde functie. Bij een standaard
bodemonderzoek kijken we of de bodem eventueelverontreinigd is met chemische stoffen, zoals

zware metalen, minerale olie of Polycyclische Aromaten. Asbest is ook een aspect dat bij
bodemonderzoeken aan de orde moet komen. Het vooronderzoek en de terreininspectie zijn nodig
om een hypothese te kunnen stellen ten aanzien van het voorkomen van asbest in de bodem. Wat
voor mogelijke situaties zich daarbij kunnen voordoen en hoe we daarmee omgaan, staat in bíjlage
L3. lndien bij de uitvoering van het veldwerk van een verkennend bodemonderzoek blijkt dat de

bodem toch asbestverdacht is, dan moet het onderzoek worden uitgebreid met een asbestonderzoek
(NEN 5707 of NEN s897).

Als er daadwerkelijk asbest wordt aangetroffen in de bodem is veelal vervolgonderzoek noodzakelijk
om de ernst en spoedeisendheid (urgentie) vast te stellen. lndien er sprake is van een ernstig geval

zal in veel gevallen het asbest moeten worden gesaneerd. Voor de sanering is dan de Provincie het
bevoegde gezag. Voor bodemverontreinigingen met asbest die zijn ontstaan na 1986 is de zorgplicht
van toepassing en dan kan ook de gemeente bevoegd gezag zijn.

Asbest op de bodem
lndien asbest op de bodem aanwezig is, kan er ook een belangrijke taak zijn weggelegd voor de
gemeente. Met name als er sprake is van eventuele gezondheidsrisico's. Afhankelijk van de

eigendomss¡tuatie zijn vervolgacties gewenst. Als asbest wordt aangetroffen in de openbare ruimte
dan zal BOR dit aansturen. Door de Toezichthouders Omgevingsrecht, die een cursus hebben gevolgd

om asbest te kunnen herkennen, wordt beoordeeld of het vermoedelijk asbest is. lndien dit het geval

is wordt het deskundig bedrijf ingeschakeld. Dit bedrijf zal beoordelen of het inderdaad om asbest
gaat en welke risicoklasse het betreft. Afhankelijk van de risicoklasse wordt een sanering uitgevoerd.
Gaat het om terrein van derden (particulier of bedrijf) dan komt de gemeente in actie vanwege de
gezondheidsrisico's. De gemeente (afdeling VTH) schrijft dan de betreffende eigenaar aan om hem

aan te sporen tot actie. ln sommige gevallen kan het directe gevaar worden weggenomen door het
terrein af te laten zetten met een hekwerk.
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Het kan voorkomen dat er door een toezichthouder "milieu" binnen een milieu-inrichting
asbesthoudende materialen worden aangetroffen. Afhankelijk van de herkomst kan de
toezichthouder "milieu" zelf stappen ondernemen of in samenspraak met de toezichthouder
"bouwen" of medewerkers van andere afdelingen de vervolgactie bepalen.

Als asbest op de bodem wordt aangetroffen is de bodem ook verdacht op het voorkomen van asbest
Een bodemonderzoek naar asbest kan dan noodzakelijk zíjn.

Als er sprake is van asbest op of in de bodem kunnen verschillende afdelingen van de gemeente een
taak hebben. Te denken valt aan:
-OG voor het laten opruimen van asbest op de bodem van de openbare ruimte;
-lB/RB in geval van onderzoek bij grondtransacties van gemeentelijke terreinen;
-PO bij het opstellen van contracten bü grondtransacties van gemeentelijke terreinen;
-VTH als er sprake is van asbest op terrein van derden.
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5. Asbest in gemeentelijke panden (PlF en RB)

lnleiding
Asbest in gemeentelijke gebouwen is te verdelen in 4 verschillende categorieën

1 Aan te kopen panden.

2 Panden in gemeentelijk eigendom (behalve scholen)
3 Scholen in gemeentelijke eigendom
4 Te slopen gebouwen

1. Aan te kopen panden
De afdelingen Projectontwikkeling en PIF zijn betrokken bij de aankoop van panden. ln deze panden

(van voor 199a) zijn mogelijk asbesthoudende materialen verwerkt. Om híer een goed beeld te
krijgen wordterin een aante kopen pand in opdrachtvan PlFeen asbestinventarisatie (typeA)
uitgevoerd door een SC540 gecertificeerd bureau. Aan de hand van het asbestinventarisatie rapport
dat dit bureau opstelt is te bepalen welke risico's er spelen m.b.t. asbest. Ook is indicatief te bepalen

wat de saneringskosten van asbesthoudend materiaal zijn bij bijvoorbeeld sloop of renovatie. Dit kan

van invloed zijn op de koopsom die voor het betreffende pand wordt betaald.

2. Panden in gemeentelijk eigendom (behalve scholen)
Op het moment dat een pand wordt verbouwd of er vinden grote onderhoudswerkzaamheden
plaatst wordt er, indien noodzakelijk, een asbestinventarisatie onderzoek uitgevoerd. lndien blijkt
dat er asbest in het pand aanwezig is wordt hiervoor een sloopmelding gedaan. Het asbest wordt
volgens de geldende wet- en regelgeving en volgens het bestek/ de aanbesteding door een SC 530
gecertificee rde bed rijf ve rwijd erd en afgevoe rd.

3. Scholen in gemeentelijk eigendom
ln de gemeente zijn 26 scholen voor het basisonderwijs aanwezig. Volgens de VNG zijn de

schoolbesturen verantwoordelijk voor het asbestbeleid op de scholen. De gemeente laat in de

scholen waar mogelijk asbest aanwezig is een asbestinventarisatie onderzoek uitvoeren. Afhankelijk
van de resultaten van dit onderzoek worden verdere acties bepaald. Bij direct gevaar wordt er direct
gehandeld. Als er geen sprake is van een direct gevaar dan zal het asbest in de toekomst met
verbouw- en onderhoudswerkzaamheden verwijderd worden. De rapporten van het onderzoek
worden aan de scholen uitgereikt.

4. Te slopen panden

Als er besloten is een pand te slopen wordt er eerst een asbestinventar¡satie onderzoek uitgevoerd
door een SC 540 gecertificeerd bedrijf. Veruolgens wordt sloopmelding ingediend/ een

omgevingsvergunning voor de activiteit slopen aa ngevraagd.

lndien asbest aanwezig is wordt voor de aanvang van de bouwkundige sloop het asbest gesaneerd

door een SC 530 gecertificeerd bedrijf. Alle sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens het
door de gemeente opgemaakt bestek en de geldende regelgeving. ln het bestek is opgenomen aan

welke eisen de sloper moet voldoen. De algemene uitvoeringsvoorschriften van de sloopmelding/
omgevingsvergunningen zoals deze gelden voor slopen zijn opgenomen in het bestek.
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Stroomschema 1 Asbest binnen de gemeentelijke organisatie
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Stroomschema 2 Behandeling sloopmeldingen

Stroornschema 2

Sloopmelding
(mededeling onder

voorschriften)
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asbestverwijdering
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Stroomschema 3 Sloopcontroles

Minder dan l0m3 en geen asbest enL/of

bijvoorbeeld asbestpakkr ngen,
asbestplaatjes bij CV (verwijd ering

door deskundige)

Monstemarne

lnfì¡rmeren ISZW indien
een bedrijfde

werkza.amheden uitvoert

Sloop met Sloopmelding
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c
olelþ
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Sloopwerkzaamheden

Vergunningwij

Sloop van minder dan J5 m2
golþlaat en/of niet verlijmde
vloerbedekking of vloertegels

van particulier terrein, aanvraag
door particulier

ISZW: Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid
IL&T: lnspectie Leefomgeving & Transport
GGD: Gemeenschappelijke GezondheidsDienst

Stroomschema 3
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IL&T
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stroomschema 4 Handhaving

Stroornschema 4
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betekenis.
- Overtreding rnet dreigende risico's voor de volksgezondheid.

Overtredingen die duiden op een calculerende en/ofmalafide instelling van de overtreder en

commune dølicten met een relevantie voor de leefomgeving.
- Het herhaaldelijk voorkomen van overtredingen.

Strafrechtelijk traject
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Bijlage 1 Controlelijst beoordeling sloopmelding / Omgevingsvergunning
Beoordelingslijst I Melding / Omgevingsvergunning nr @type aanvraag@/@aan_aanvraagnummer@

1. Algemene gegevens dossier aanvraag Omgevingsvergunning voor het slopen. la nee nvt
7.1 Kloppen de NAW gegevens van de aanvrager (huurder ofeigenaar)
7.2 Kloppen de NAW gegevens van de gemachtigde + ondertekening
1.3 Kloppen de gegevens van de slooplocatie
L.4 ls de gemeentelijke / kadastrale aanduiding aangegeven
1.5 ls aangegeven of het bouwwerk geheel of gedeeltelijk worden gesloopt
L.6 ls de laatste functie van het gebouw aangegeven
1..7 ls het gebouw gebouwd na l januari 1994 (en dus asbestvrij)

Beoordeling t.b.v. bouwkundige sloop Ja nee nvt
2. Bouwkundige sloop
2.L ls de werkwijze van de sloop aangegeven
2.2 ls de hoeveelheid bouwkundig sloopafual aangegeven
2.3 ls het sloopveiligheidsplan aangeleverd
2.4 ls het noodzakelijk een vergunning aan te vragen voor mobiel breken
2.5 ls bij gedeeltelijke sloop aangegeven hoe het pand afgewerkt wordt
2.6 ls het pand een Rijks- of gemeentelijk monument
2.7 ls het perceel archeologísch waardevol

Beoordeling t.b.v. asbestsanering ja nee nvt
3. Asbestsanering
3.2 Datum asbestinventa risatiera pport: d.d [datum rapport]
3.2 ls het asbestinventarisatierapport ontva nkelijk:
3.3 ls er aanvullende informatie/documenten noodzakelijk:
3.4 ls de aanvullende informatie ontvangen:
3.5 Datum aanvullende rapportage: d.d. [datum rapport]
3.6 ls het asbestinventarisatierapport na aanvullende informatie ontvankelijk:

Type rapport Ja nee nvt Betreft het een: ja nee nvt
3.7 Type A Bouwwerk
3.8 Type B obiect
3.9 Type O Constructie

lncident

4. Ontvankel ijkheid asbestinventarisatierapport ja nee nvt
4.L ls het rapport opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau SC

540: indien nee: dan is het rapport niet ontvankelijk voor aanvraag vergunning. T
indien ja: wat is de SCA-code van het asbesinventarisatiebureau ISCA-codel

4.2 ls het rapport ouder dan 3 jaar:
lndien ja: het rapport dient eerst geactualiseerd te worden. t-t
ls het rapport geactualiseerd

4.3 Heeft het asbestinventa risatieburea u historisch onderzoek gedaa n door
bouwtekeningen, archieven van bouwdossiers te raadplegen.

4.4 Adviseert het asbestinventarisatiebureau een nader onderzoek in te stellen o.g.v
NEN 2991, naar een vermeende asbestbesmetting in een of meerdere ruimten. r T

4.5 ls dit nader onderzoek uitgevoerd
Zo ja: bepaalt het rapport dat er een besmetting gaande is.

Zo nee: dient de gemeente dit onderzoek verplicht te stellen
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5. Volledigheid asbestinventarisatie ja nee nvt
5.1 Ziin alle inpandige ruimten onderzocht

zo nee, is er sprake van dat redelijkerwijs de ruimten onderzocht hadden kunnen
worden n

5.2 ls/zijn alle kruipruimten onderzocht
5.3 Ziin alle buitengevels onderzocht
5.4 ls/zijn alle daken, balkons, galerijen onderzocht
5.5 Zijn alle schoorstenen (binnen- en buitendaks) onderzocht
5.6 Zijn de locaties van de asbest (verdachte) bronnen duidelijk aangegeven
5.7 Ziin er representatieve monsters van elk asbestverdacht materiaal genomen

5.8 Zijn deze monsters geanalyseerd op asbest door een geaccrediteerd

laboratoriu m/inspectie-instelling n
5.9

Zijn in het rapport van elk asbestverdacht mater¡aal de analyserapporten
aanwezig n

5.10 ls in het rapport een indeling in risicoklasse t.b.v. asbestverwiidering opgenomen
5.11 ls de risicoklasse-indeling uitgevoerd volgens het systeem SMA-rt
5.12 Komt de invoer voor de risicoclassificatie overeen met de werkeliike bronsituatie
5.13 Beschrijft het rapport een samenvatt¡ng en conclusie van de asbestinventarisatie
5.14 ls in het rapport vermeld dat er een aanvullende asbestinventarisatie Type B

uitgevoerd moet worden, met een opsomming van vermoedelijk aanwezige
Asbestbronnen n

6. Omvang van het inventarisatiegebied.
Heeft de inventarisatie betrekking op: la nee nvt

6.1 het gehele bouwwerk/object
6.2 een zelfstandig te beschouwen bouwkundige eenheid/eenheden

Aanvullende eisen:
Advies:

Dossieropmerkingen

Beoordeeld door:
Paraaf:

nee nvt7. Conclusie m.b.t. het asbestinventarisatiera
7.r. lndien er een van de vragen 5.1. t/m 5.13 met NEE is beantwoord, dan is het

niet volledi ls het ra volledi en akkoord?asbestinve nta risatie ra
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f nformatie over wijzigingen SC540 vanaf t-2-20l-2
Híerbij is de datum van autorisatie van het rapport leidend

7.I7.2.I Titelblad

Waarop is vermeld:
Naam van de eigenaar/ opdrachtgever en de partij (asbestverwijderíngsbedrijf, directievoerder,
projectbegeleider e.d.) die namens de opdrachtgever optreedq
Naam van het uitvoerende inventarisatiebureau met het certificaatnummer;
Naam van de uitvoerende medewerkers met identificatíecode (Ascert-code DIA);
U nieke projectidentificatie code;
Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid, constructie of object;
Toelichting:
Wanneer er sprake is van een beperkte doelruimte etc.
Duidelijk en onmiskenbaar aangegeven, voor welk doel het rapport geschikt is:
o Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde

asbesthoudende materialen;
o Voor het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van

redelijk vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande Type A onderzoek;
o Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een

asbestinventarisatierapport Type G;

o Voor de renovatíe van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte
bouwwerk;

o Voor de renovatie van het gehele bouwwerk;
o Voor de sloop van het gehele bouwwerk.
Datum van de interne autorisatie.

Verplicht is onderstaande classificatie aanvullend op de titelpagina op te nemen.

Omvang onderzoek
! Gehele gebouw of object
¡ Gedeelte van gebouw of object
n Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, LOYo voor vergunning)
! Aanvulling op representatieve steekproef
tr Onvoorzien aanwezig asbest

Sooft onderzoek
! AsbestinventarisatieType-A

! Volledig
! Onvolledig (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingrisico

! AsbestinventarisatieType-B
! Asbestinventarisatie Type-G

Risicobeoordeling
¡ Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt)
¡ Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005)
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Bijlage 2 Standaardbrief afwijzing sloopmelding

Naam
Adres
Postcode en woonplaats

Weert, datum

Onderwerp
Kenmerk
Zaaknummer

: sloopmelding
: intern kenmerk
: zaaknummer

Geachte heer/mevrouw,

Op datum ontvingen wij van u een sloopmelding voor het slopen van omschrijving op het adres a s

en plaats. In deze brief reageren wij op deze melding.

Wat is onze reactie?
Uw melding voldoet niet aan het Bouwbesluit 2012. U mag de sloopwerkzaamheden dan ook niet
uitvoeren.

Wat is de reden?
Uit controle van deze melding plus bijbehorende gegevens blijkt het volgende
[reden niet toewijzing]

Wilt u toch gaan slopen?
Dan is hiervoor een nieuwe sloopmelding nodig die wel voldoet aan het Bouwbesluit 2072. Deze
sloopmelding kunt u bij ons indienen. Dat kunt u elektronisch doen via www.omgevingsloket.nl of
schriftelijk. Houdt u rekening met de termijn van vier weken voor het beoordelen van de
sloopmelding.

Tot slot
Mocht u toch zijn overgegaan tot sloop, dan is daarmee overtreding van atikel 1.26 van het
Bouwbesluit 2012 een feit. In dat geval kunnen wij handhavend optreden door middel van het
opleggen van een dwangsom.

Heeft u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met naam medewerker van de
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving te bereiken via telefoonnummer 0495 - 575
doorkiesnummer.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders,

Naam medewerkster
Medewerkster afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
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Bijlage 3 Standaardbrief akkoord sloopmelding

Naam
Adres
Postcode en woonplaats

Weert, datum

Onderwerp
Kenmerk
Zaaknummer

sloopmelding
intern kenmerk
zaaknummer

Geachte heer/mevrouw,

Op datum ontvingen wij van u een sloopmelding voor het slopen van omschrijving op het adres
adres en plaats. In deze brief reageren wij op deze melding.

Onze reactie
Uw melding is beoordeeld en akkoord bevonden. Let wel, het slopen doet u in dit geheel voor uw
eigen verantwoording en risico.

Wij verbinden hieraan de volgende voorwaarden
Iaanvullende voorwaarden]

In de bijlage treft u enkele aandachtspunten aan waar u tijdens het slopen rekening mee dient te
houden.

Tot slot
Heeft u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met naam medewerker van het
team Vergunningen te bereiken via telefoonnummer 0495 - 575 doorkiesnummer. Uw dossier zal
worden overgedragen aan het team Toezicht en Handhaving.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Weert,

Naam medewerkster
Medewerkster afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
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Bijlage 4 Standaard voorwaarden sloopmelding

1, De beëindiging van de sloopwerkzaamheden dient op de volgende wijze gemeld te worden:
. Via het digitale formulier "Statuswijziging". Dit formulier kunt u vinden op de website

www. weert. nllomgevingsvergunning onder het tabblad "formul ieren" of ;¡ indien u niet beschikt over een internetverbinding dan kunt u de melding ook
telefonisch doorgeven via (0495) 575 000.

2. Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden dient een sloopveiligheídsplan
ter goedkeuring te worden ingediend;

3. Voor aanvang van de desbetreffende sloopwerkzaamheden dient een aanvullend
onderzoek type B te worden uitgevoerd (zie inventarisatierapport).
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Bijlage 5 Bijlage sloopmelding

Onderstaand treft u enkele aandachtspunten aan waar u rekening mee dient te houden vóór,
tijdens en ná de sloopwerkzaamheden.
Heeft u vragen over deze bijlage dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht en
Handhaving Bouwen (0495) 575 000 of per mail via handhavingbouwen@weert.nl

Sloopveiligheid/ hinder/afvalscheiding
Bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden is afdeling 8.1van het Bouwbesluit 2012
overeenkomstig van toepassing.
Indien bij de sloopmelding een sloopveiligheidsplan is ingediend of nog ingediend moet worden
(voorwaarde) verzoeken wij u de maatregelen te nemen zoals vastgelegd in dit
sloopveiligheidsplan.
Voor wat betreft de voorschriften met betrekking tot het scheiden van sloopafval verwijzen wij u
naar het gestelde in hoofdstuk 4 van de Regeling Bouwbesluit.

Aanwezigheid bescheiden
Houdt u er rekening mee dat tijdens het slopen de volgende stukken (voor zover van toepassing)
op het terrein aanwezig dienen te zijn:

o de sloopmelding;
. het sloopveiligheidsplan als bedoeld in artikel van het 8.3 Bouwbesluit 2012;
. overige voor het slopen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere

voorwaarden en ontheffingen, en
. het asbestinventarisatierapport dan wel een afschrift van de resultaten van de

eindbeoordeling.

Mededelingen aan gemeente
Gegevens slooer
¡ De naam en het adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren dient

tenminste 2 werkdagen voor de feitelijke aanvang van de sloopwerkzaamheden, te worden
gemeld.

Staft slooowerkzaam heden
¡ De start van de sloopwerkzaamheden díent tenminste twee werkdagen voor de feitelijke

aanvang van die werkzaamheden te worden gemeld door diegene die de
sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren.

Beëindiging slooowerkzaamheden
r De beëindiging van de sloopwerkzaamheden dient uiterlijk op de eerste werkdag na

beëindiging van die werkzaamheden te worden gemeld door diegene die de
sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd.

Bovenstaande meldingen kunt u doen via het digitale formulier "Statuswijziging". Dit formulier
kunt u vinden op de website www.weert.nllomgevingsvergunning onder het tabblad
"formulieren".
Beschikt u niet over een internetverbinding? Dan kunt u de melding ook telefonisch doorgeven
via (0495) 575 000.

In geval van asbest:
. Een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling (Vrijgavebewijs asbest), als bedoeld

in artikel 9, eerste en tweede lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, dient binnen
twee weken na beéindiging van de werkzaamheden te worden verstrekt.

. Opgave van de aard en de hoeveelheid van de bij de werkzaamheden vrijgekomen
asbesthoudende afvalstoften en van de afvoerbestemming van die stoffen (vrachtbonnen).

Dit kunt u doen per email naar handhavingbouwen@weeft.nl of per post naar postbus 950,
6000 AZ Weeft.

Plichten van degene die sloopt
Wordt tijdens het slopen asbest ontdekt dat niet is opgenomen in een
inventarisatierapport, dan is degene die sloopt verplicht de sloopwerkzaamheden
onmiddellijk te staken en hiervan meteen melding te doen aan het team Toezicht en
Handhaving Bouwen (0495) 575 000.
Indien asbest wordt gesloopt dient te worden gehandeld conform de bepalingen van het
Asbestverwijderi ngsbesluit 2005.

a

a
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Bijlage 6 Bezoekrapport slooplocatie
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Bijlage 7 Beschrijving asbestbrand (bron lnspectie Leefomgeving & Transport)
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I nformatie verzameling

Voorlichti ng asbestbranden
Bij asbestbranden zijn de belangrijkste doelgroepen voor de voorlichting de 'getroffen
bewoners/ werknemers/ recreanten', pers en overige bewoners. Hieronder wordt per
doelgroep de opzet van de voorlichting beschreven. Voor de 'getroffen bewoners/
werknemers/ recreanten' zijn vier momenten van voorlicht¡ng te onderscheiden:

1. Zo snel mogelijk na uitbreken van de brand
. lnhoud: waarschuwing primaire emissie:
- wat is er gebeurd
- binnen blijven
- ramen en deuren dicht
- ventilatiesystemenuit
- kijk/luister voor nadere informatie naar .....
o Nadere informatie:
- wat is er precies gebeurd en waar
- wat is het'rampgebied'
- ernst/risico's
- vermoedelijke duur
- maatregelen die publiek kan nemen en/of niet kan nemen
- maatregelen die overheid/bedrijf zal nemen
- nut van maatregelen
- afzender
- wanneer en hoe meer informatíe
. Middelen:
- geluidswagen voor waarschuwing
- huís aan huis bewonersbrief
- bericht op papier dat afgegeven wordt bij grote bedrijven/instellingen
- middelen voor nadere informatie kunnen zijn: lokale radio en televisie en

infotelefoon
. Aandachtspunten:
- geluidswagen moet door alle straten
- geluidswagen verwijst voor meer informatie naar lokale radio en televisie
- lokale radio en televisie verwijst naar telefoonnummer infotelefoon
- als er veel anderstaligen in de buurt wonen, de boodschap vertalen
- de inzet van middelen voor nadere informatie is afhankelijk van plaatselijke

omstandigheden en van afspraken die vooraf gemaakt zijn, bijvoorbeeld in kader
van rampenvoorlichting

2. Zo snel mogelijk wanneer de brand dat toelaat
. lnhoud: waarschuwing is voorbij:
- u mag weer naar buiten
- ramen en deuren mogen weer open
- ventilatiesystemen mogen weer ingeschakeld worden
- met asbest verontreinigde oppervlakken niet of zo weinig mogelijk betreden
- trap niet op stukken asbest (niet verpulveren)
- ga niet zelf opruimen (wordt door deskundigen gedaan)
- asbestcementflinters die in- en uitgaan huís belemmeren met zachte bezem opzij

schuiven
- voorkómen dat kinderen met asbestcementflinters gaan spelen
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- tot na afronding opruimwerkzaamheden schoeÍsel buiten uittrekken en aandoen
en/of schoeisel buiten afspoelen (laarzen).

- kíjk/luister voor nadere informatie naar ....
. Middelen: zie onder'L. Zo snel mogelijk na het uitbreken van de brand'
- aandachtspunten: zie onder'1. Zo snel mogelijk na het uitbreken van de brand'

3. Zo snel mogelijk na bestrijding van de asbestbrand
. lnhoud: zie brief in bijlage 5 van het "Plan van aanpak asbestbranden" lnspectie
VROM en BZK.
. Middel: brief
- aandachtspunt: soms kan gerichte informatie en/of voorlichting naar scholen en

andere gevoelige instellingen (bijv. ziekenhuis) binnen het verspreidingsgebied
noodzakelijk zijn.

4. Na opruimwerkzaamheden
. lnhoud: zie brief in bijlage 5 van het "Plan van aanpak asbestbranden" lnspectie
VROM en BZK.
. Middel: brief
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Bijlage 8 Communicatie bij asbestbranden

Brand categorie 1 en categorie 2 (GRIP 0 /1)

Pers

ODB'er gemeente informeert com m unicatie adviseur gemeente.
De veiligheidsregio doet perswoordvoering.
Gemeente verwijst pers naar woordvoerrng.
Gemeente informeert de veiligheidsregio over activiteiten publieksvoorlichting.

Bewoners in verspreidingsgebied
Communicatie adviseur informeert de uitvoeringsverantwoordelijke communicatie van de gemeente
Deze mobiliseert menskracht voor opstellen en afdrukken brief.
Overlegt met ODB'er in CoPl over verspreiden brief (hulpdiensten ter plaatse of gemeentepersoneel)
Als brand onder controle is, brief met informatie verspreiden.
ln brief verwijzen naar klantcontactcentrum (ti¡dens openingstijden) voor vragen.
Klantcontactcentrum logt vragen die binnen komen.

Overige bewoners
lnformeren via pers

Brand categorie 3 (cRlP 1/2)

Pers

lndien de ODB-er aanwezig is, dan informeert deze de uitvoeringsverantwoordelijke communicatie
adviseur van de gemeente.
De Veiligheidsregio doet perswoordvoering tot moment dat burgemeester besluit actiecentrum
voorlichting ook voor persvoorlichting te bemannen. ln praktisch overleg met woordvoering
veiligheidsregio naar gelang de situatíe.
Gemeente verwijst pers tot dat moment naar woordvoering veiligheidsregio.
Gemeente informeert veiligheidsregio over activiteíten publieksvoorlichting.

Communicatie adviseur informeert Hoofd Actiecentrum Voorlichting en houdt deze op de hoogte
va n ontwikkelingen, besluiten en adviseert over communicatieboodscha ppen.

Hoofd Actiecentrum Voorlichting mobiliseert menskracht voor opstellen en afdrukken briel Q&A-
lijst, digitale informatievoorziening en omgevingsanalyse, ondersteuning publieksvoorlíchting via KCC

Bemeente.
Overlegt ODB over verspreiden brief (hulpdiensten ter plaatse of gemeentepersoneel).
Als brand onder controle is, brief met informatie verspreiden.
ln brief verwijzen naar klantcontactcentrum voor vragen.
Klantcontactcentrum logt vragen die binnen komen en beantwoordt vragen aan de hand van de Q&A
lijst.
Brief en Q&A lijst op internet publiceren.
Alvqst kloar zetten: eerste algemene boodschoppen, sjobloon brief en Q&A lijst met basisvrogen en

a ntw oorde n ove r os bestb ro n d e n.

Overige bewoners
lnformeren via pers.
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Bijlage 9 Q&A lijst gezondheid & asbest

lnhoudsoopave

1 Wat is er precíes gebeurd?
2 Wat kunt u doen wanneer er een brand uitbreekt?
3 Wat kan ik doen als ik bang ben dat ik asbestvezels heb ingeademd?
4 Wanneer mag ik weer naar buiten toe?
5 Welke media moet ik volgen voor meer informatie?
6 Waar moet ik opletten wanneer ik weer naar buiten mag?
7 Kunnen mijn kinderen weer buiten spelen?
8 Mogen mijn huisdieren weer naar buiten?
9 Wanneer wordt er bij mij in de straat opgeruimd?
10 Moeten opruimdiensten bij mij op het dak?
L1 Komt er een informatieavond?
12 Kan ik groente uít eigen tuin eten?

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4
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1. Wat is er precies gebeurd?

{Uitleg situatie}.
Tip: Geef je medewerkers voordat de q&a list in gebruik gaat een korte samenvatting van de

gebeurtenis.

2. Wat kunt u doen wanneer er een brand uitbreekt?
U kunt bij het uitbreken van een brand de brandweer, ambulance en politie waarschuwen. Zo

kunt u voorkomen dat de brand overspringt naar andere gebouwen of dat er asbest vrijkomt.
Daarnaast is het verstandig ramen en deuren te sluiten, het ventílatiesysteem uit te zetten en

door Ll- radio of tv aan te zetten of internet in de gaten houden voor meer informatie. Voor
informatie op internet kunt u de gemeentelijke twitter@gemeenteweert volgen of te kijken op
www.weert.nl.

3. Wat kan ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd?
Neem dan zo snel mogelîjk contact op met uw huisarts. Hij kan u verder helpen en controleren of
u inderdaad asbest heeft ingeademd.

4. Wanneer mag ik weer naar buiten toe?
Alsuberichtvanonskrijgtdatuweernaarbuitenmag.DitgebeurtviaLl- radiooftv,dewebsite
van de gemeente (www.weert.nl), de gemeentelijke twitter (@gemeenteweert)of
geluidswagens die voorbij rijden.

5. Welke media moet ik volgen voor meer informatie?
U kunt L1 op tv aanzetten, via de radio kunt u ook terecht bij 11, de website van gemeente Weert
blijft up-to-date over de laatste ontwikkelingen (www.weert.nl) en u kunt de gemeente Weert
twitter in de gaten houden.

6. Waar moet ik opletten wanneer ik weer naar buiten mag?
Het is dan verstandig om oppervlakken met asbest te vermijden, niet te trappen op stukken

asbest, dat u de asbest NIET zelf gaat opruimen, indien u kinderen heeft dat zij niet gaan spelen

met asbestfilters. Een laatste tip is tot na het afronden van de opruimwerkzaamheden uw
schoeisel buiten aan te doen, uit te trekken en/of afspoelen.

7. Kunnen mijn kinderen buiten spelen?
Als u bericht krijgt dat u weer naar buiten mag, mogen uw kinderen weer naar buiten. ln

afgezette gebieden ligt asbest op de stoep, zorg ervoor dat uw kinderen daar niet spelen. Doen

zij dit toch, zorgt ervoor dat zij geen asbest binnenkrijgen.

8. Mogen mijn huisdieren naar buiten?
Als u bericht krijgt dat u weer naar buiten mag, mogen uw huisdieren weer naar buiten.
Het is verstandig te wachten tot alles buiten is opgeruimd. Dit verkleint het risico op
gezondheidsproblemen voor uw huisdier.
ls uw huisdier tijdens de asbestbrand wel buiten geweest is het verstandig langs de dierenarts te
gaan. Hij/Zij kan dan controleren of uw huisdier in orde is.

9. Wanneer wordt er bij mij in de straat opgeruimd?
Dit gebeurt zo spoedig mogelijk, wanneer uw straat aan de beurt is ontvangt u hier bericht van.

10. Moeten opruimdiensten bij mij op het dak?
Wanneer dit nodig is, ontvangt u vooraf een bericht hierover. Het is belangrijk dat u niet zelf het
dak opgaat om eventuele asbest op te ruimte.
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11. Komt er een informatieavond?
lndíen Ja: Ja, er komt een informatieavond. U krijgt hier nog bericht over. Tot die tijd is het
verstandig het lokale nieuws in de gaten te houden, ramen en deuren gesloten te houden en
ventilatiesystemen uit te zetten.

lndien Nee: Nee, er komt geen informatieavond. Heeft u toch vragen die u graag beantwoordt
wil hebben kunt u deze aan mij doorgeven. Dan zorg ik ervoor dat uw antwoord krijgt.
*Wonneer de vrogen op een loter tijdstip worden beontwoord is het belangrijk dat de naam, het
odres en telefoonnummer genoteerd worden.

12. Kan ik groente uit eigen tuin eten?
Als uw groentetuin buiten het getroffen gebied ligt, kunt u uw eigen verbouwde groente gewoon
eten.
Ligt uw groentetuin binnen het gebied, kunt u beter wachten tot er een signaal wordt afgegeven
dat alles weer veilig en gereinigd is.
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Bijlage 10 Afzetlinten
INLEIDING

Geconstateerd is dat in den lande en ook in deze regio op verschillende maníeren wordt omgegaan

met het toepassen van afzetlint. Dit heeft in sommige gevallen tot gevaarl¡jke situaties geleid en

toont weer aan dat eenduídigheid bij afzetlinten nagestreefd moet worden.

Vanuit de veiligheidsregio is een procedure opgesteld die in deze regio van toepassing is verklaard.
Deze procedure wordt ook gehanteerd door:
- Politie Limburg-Noord;
- Brandweer Limburg-Noord;
- Am bula nceZorg Limburg-Noord;
- Journalisten (die in het bezit zijn van een politieperskaart).

GEBRUIK AFZETLINT

Er zijn drie soorten afzetlint
A. Rood- Wit
B. Rood- Geel

C. Oranje

ROOD- WIT
Dit lint is bedoeld om het publiek op afstand te houden. Binnen dit gebied is sprake van een

gangbare werksituatie voor personeel van de hulpdiensten en/ of vertegenwoordigers van andere

diensten

tt
ROOD- GEEI

Dit lint geeft het gebied aan waar zowel het publiek als hulpdiensten buiten moeten blijven. Dit
gebied is bestempeld als onveilig (bv instortingsgevaar of i.v.m. sporenonderzoek politie). Toegang

voor het personeelvan de hulpdiensten en/ of vertegenwoordigers van andere diensten is alleen

geoorloofd nadat dit is afgestemd in het motorkapoverleg of het CoPl. lndien er geen sprake is van

motorkapoverleg of CoPl dan geeft alleen de hoogst leidinggevende ter plaatse toestemming tot
betreding van het gebied.

ORANJE

Dit lint geeft besmet gebied aan. Dit kunnen zowel gevaarlijke stoffen zijn maar ook asbest. Dit
gebied mag alleen worden betreden door aangewezen personen met persoonlijke

beschermingsmiddelen nadat dit is afgestemd in het motorkapoverleg of het CoPl. Dit is in de meeste

gevallen alleen de brandweer. De hoogste leídinggevende brandweer geeft hiervoor vervolgens

toestemming.
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Brandweer Blusvoertuigen, OVD Alle soorten
Politie Surveillance eenheden Rood- wit
GHOR OvDG Rood- wit

Discipline Soort afzetlintVoertui

WIE HEBBEN DEZE L¡NTEN BIJ ZICH?

De operationele voertuigen van de hulpverlenende diensten zijn met de volgende afzetlinten
uitgerust:

GEBRUIK

Ophangen

Rood- wit lint:
Rood- gele lint:
Oranje lint:

ledereen met een taak in de hulpverlening
Brandweer
Brandweer

Aanpassen

Het aanpassen van afgezet gebied mag alleen in opdracht van de hoogste leidinggevende ter plaatse
nadat deze dit heeft overlegd in het motorkapoverleg of het CoPl.

GEMEENTETIJKE MEDEWERKERS

Voor de gemeentelijke medewerkers geldt dat zij in eerste ínstantie buiten alle linten blijven. Mocht
het zo zijn dat er binnen de rood- witte afzetting gewerkt moet worden dan is dat in overleg met de
politie en/of brandweer mogelijk. Het betreden van een gebied dat is afgezet met een rood- geel of
oranje afzetlint is onder geen enkele voorwaarden toegestaan. Als dit gebied wel betreden mag
worden dan zal de brandweer deze linten verwijderen.
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Bijlage 11 Procedure bij (asbest) calamiteit

ln geval van een calamiteit waarbij asbest is betrokken, wordt volgens regionale procedures gewerkt.
Betreft dit een kleine besmetting dan zal de dienstdoende milieuambtenaar het intern binnen de
gemeentelijke organisatie proberen te verhelpen. Dit ook in verband met het grote kostenplaatje wat
hieraan vasthangt.

Betreft het een brand en/of ongeval waarbij de hulpdiensten (Grip 1 met een CoPl) worden
ingeroepen dan gaat dit volgens de regionale asbest procedure. De meldkamer zal de volgende
functiona rissen alarmeren:

¡ lndien nog niet gebeurd: Tankautospuit brandweer en politie.
o OfficierVan Dienst Brandweer,
o Meetplanleider Brandweer (ivm effectgebied),
o Adviseur Gevaarlijke Stoffen,
. ODB van de betreffende gemeente,
¡ Bouw en Woningtoezicht betreffende gemeente,
¡ Naar gelang de situatie eventueel een ambulance,
¡ Voorlichters en laboratoríum indien nodig.

De meeste van bovenstaande diensten en personen staan onder een piketregeling.
Voor de gemeente Weert zijn op dit moment de volgende personen bekend op de meldkamer:

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
1. Afdelingshoofd WH

ODB

t
2

Officier van Dienst Bevolkingszorg
Plaatsverva nge nd Officier va n Die nst Bevolki ngszo rg

De ODB-er zal naar gelang de situatie de (loco-)burgemeester informeren.
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Stroomschema asbestcalamiteit

Buiten terrein effect

vermoeden
asbestrisico

normale
procedure

Alarmeer AOV

MCP OGS
Toepassen, asbest

instructiespecificatieblad

Conform mono
procedures

categorie
indeling maken

GRIP 2 + CoPl

Copi + uitbreiden met
Asbestdeskundige

voorlichting
pers + bevolking via

standaardberichtgeving

snelle verurijdering
asbest op straten wegen

en terreinen

instructies
bevolking

beoordelen
saneringsplan

opdracht
verstrekking

opheffen
maatregelen

voortgangs- en
eindcontrole

afhandelen
schade

strafrechtel¡jk
onderzoek

Evaluatie +ind¡en gr¡p 3

rapportage
of hoger een
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Bijlage 12 Procedure aantreffen van asbest ¡n de openbare ruimte

Wat doe je als je bij het opruimen van vuil in de plantsoenen kleine stukken asbest vindt?
- je bekijkt het afval zonder het aan te raken;
- weet je het zeker? Twijfel je of het om asbest gaat? Laat het afval dan liggen!
- Je belt met je teamleider en geeft door dat je asbest verdacht materiaal hebt gevonden. De

teamleider zorgt er voor dat het asbest wordt opgeruimd.

lnstructie voor de medewerkers die het asbest laten opruimen.
Als een wijkbeheerder of teamleider het vermoeden heeft dat er asbest in de openbare ruimte ligt
bellen zij de persoon die een asbest herkenningscursus heeft gevolgd, zij dragen zorg voor het
vervolgtraject.

Asbesthoudend materiaalwordt opgeruimd door de firma Frenken Sloopwerken uit Weert, de

teamleider stuurt dit aan. Als uit onderzoek blijkt dat het materiaal niet asbesthoudend is dan wordt
het materiaal als restafual afgevoerd door de wijkteams.
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Bijlage 13 asbestonderzoek met een regulier bodemonderzoek

De asbestnormen zijn zo opgesteld dat in het begintraject een combínatie met een regulier
bodemonderzoek mogelijk is. ln de drie asbestnormen ( NEN 5707, NEN 5897 en NTA 5727) is de
onderzoeksmethode trapsgewíjs opgebouwd: vooronderzoek, verkennend onderzoek en nader
onderzoek. Bij het doorlopen van de onderzoeksfasen neemt niet alleen de betrouwbaarheid van het
resultaat toe maar ook de onderzoeksinspanning ( lees ook: de kosten).
Het vooronderzoek wat gedaan moet worden bij een verkennend bodemonderzoek kan ook goed
gebruikt worden om inzicht te krijgen in de mogelijke kans dat een asbestverontreiniging aanwezig is:

- Archiefonderzoek en verzamelen van locat¡egegevens zoals gebruik en inrichting van de
locatie.

- Aanleidíng van het verkennend onderzoek ( o.a. verkoop van locatie, bouw, sloop, hergebruik
of herinrichtíng)

- Visuele inspectie op de locatie

De visuele inspectie op de locatie is van wezenlijk belang voor het asbestonderzoek.
Om geen onnodige kosten te maken zal het asbestonderzoek in eerste instantie zich beperken tot
het archiefonderzoek en een visuele inspectie door de veldwerkers die het verkennend
bodemonderzoek uitvoeren. Mocht naar aanleiding van deze inspectie de locatie verdacht blijken
(bijvoorbeeld veel puin aanwezig op de locatie), dan zalworden overgegaan op het uitvoeren van
een verkennend asbestonderzoek gelijktijdig met het verkennend bodemonderzoek. Aan de hand
van die bevindingen kan bepaald worden of een nader onderzoek of eventueel een
saneringsonderzoek van toepassing zijn

ln de onderstaande tabel zijn een aantal bevindingen wat betreft asbest in de bodem en
bijbehorende acties weergegeven :

Bevinding Actie
Er is met voldoende betrouwbaarheid
vastgesteld dat op de locatie geen asbest in de
bodem aanwezig is

Onderzoek is niet noodzakelijk

Er is geen asbest in de bodem aangetroffen. De

betrouwbaarheid van het onderzoek is
onvoldoende

Aanvullend onderzoek is noodzakelijk

Op de locatie is asbest aanwezig. De omvang,
mate en de ruimtelijke verdeling van het asbest
in de bodem zijn echter nog onvoldoende en/of
met onvoldoende betrouwbaarheid bekend.

Aanvullend onderzoek ( bijvoorbeeld een nader
onderzoek) is noodzakelijk

Op de locatie is asbest in de bodem aanwezig.
De omvang, mate en ruimtelijke verdeling van
het asbest in de bodem is voldoende
betrouwbaar bekend. Er is geen sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging met
asbest.

Maatregelen zijn niet noodzakelijk

Op de locatie is asbest in de bodem aanwezig.
De omvang, mate en ruimtelijke verdeling van
asbest in de bodem is voldoende betrouwbaar
bekend. Er is sprake van een ernstige
bodemverontreiniging met asbest en daarmee
van saneríngsnoodzaak

Vaststellen van de urgentie van de sanering is

noodzakelijk
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Op de locatie is asbest in de bodem aanwezig.
De omvang, mate en ruimtelijke verdeling van
asbest in de bodem is voldoende betrouwbaar
bekend. Er is sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging met asbest en daarmee
van saneringsnoodzaak, maar de sanering is niet
urgent

Tot op de locatie sprake is van bouw,
herinrichting of iets dergelijks zijn
bodemsaneringsmaatregelen niet noodza kelijk.
Opmerking: de onderzoeksresultaten dienen wel
te worden aangetekend in het kadaster

Op de locatie is asbest in de bodem aanwezig.
De omvang, mate en ruimtelijke verdeling van

asbest in de bodem is voldoende betrouwbaar
bekend. Er is sprake van ernstige
bodemverontreiniging met asbest en daarmee
van saneringsnoodzaak en de sanering is urgent

Het nemen van maatregelen om de risico's van

de verontreinigíng met asbest te neutraliseren is

noodzakelijk. Hieronder vallen:
- Onderzoek naar de noodzaak van het

treffen van tijdelijke
sa neringsmaatregelen.

- Uitvoering van een saneringsonderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van
mogelijk hergebruik van de grond en er is

voldoende betrouwbaar vastgesteld dat de
grond geen asbest bevat boven de

restconcentratie en hergebruiknorm

De grond kan
aangewend

voor hergebruik worden

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van
mogelijk hergebruik van de grond eb er is

voldoende betrouwbaar vastgesteld dat de
grond wel asbest bevat boven de

restconcentratie en hergebruiknorm

De grond kan pas na reiniging voor hergebruik
worden aangewend of dient te worden gestort
op een daarvoor bestemde stortplaats
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