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Gegevens bevoegd gezag Gemeente Borsele

Referentienummer

Formulierversie
2010.02

•

•

Omgevingsvergunning Datum:

Datum ontvangst

,,.
"

(

I • Aanvra,aggegevens
Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam ?CjecAbv-('e.o..V. 7ee....:>e.r;""~.
':f>2])B - ~ - ,\ 3~~Uw referentiecode

Ingediend op

Projectomschrijving nj~\..)2.Ç·~~~G \-\c~~e.A~\te(b_,
o Ja
E Nee

Gefaseerd indienen

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

• Slopen

Bijlagen

Nawoord en ondertekening

•

OAáe.r'ZOe-~ f ior", ~

A~o..\'b\(()~<2tA. '
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Omgevingsvergunning Datum:

Aanvrager
1 Persoonsgegevens aanvrager

Burgerservicenummer

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2 Verblijf.adres

Postcode

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

Aanvraagnummer:

\

.'
r

OMan
o Vrouw
o Weet niet
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Omgevingsvergunning Datum:

3 Correspondentieadres

Adres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres
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Formulierversie
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Omgevingsvergunning Datum:

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer

Statutaire naam

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht :Rl' Man
o Vrouw

Voorletters ~.

Voorvoegsels

Achternaam

-------------~;..
Functie

3 VestigÏllgsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Aanvraagnummer: Formulierversie 2010.02 Pagina 1 van 2Gemeente Borsele



Omgevingsvergunning , Datum:

Woonplaats

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox
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Omgevingsvergunning

'l1!

I1
I1
11
l lI!
ii

It
ij
i'

ii
i!
11
!i
!!
!i
I1
I'

11
il
i!
II
ij
"

I1

p
I!p
I1
11

I1
1I

!!u
II
il

Datum:

Gemachtigde
1 Persoonsgegevens gemachtigde

Burgerservicenummer

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2 Verblijfsadres

Postcode

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

Aanvraagnummer:

.t

OMan
o Vrouw
o Weet niet

--------~------------...
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Omgevingsvergunning Datum:

3 Correspondentieadres

Adres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres
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FormuÎierversie
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Omgevingsvergunning

'î

II
Ij
I,

tiil
I1
~!
ii?;
d
~l
!1
~i
Pd
'1

d
I1

I1
il
!i
it
I!
ll,!
I1
I1

I1

II
1 ~

J!

li
I1
1 iu
II
i~

I1d
~!
ti
::1i!
iEu
11
!I
i!
I1
ii
l ]

Datum:

I,

'Gemachtigde bédr'ijf
1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer

Statutaire naam ----------------------41
Handelsnaam

2 ContactPersoon

Geslacht OMan
o Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

--------~------------..
Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam
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•

Omgevingsvergunning Datum:

Woonplaats

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox
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Gemeente Borsele

Formulierversie 'L" . t·
2010.02 -: oca le
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Omgevingsvergunning Datum:

1 Adres

Postcode

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag voor meerdere adressen
of percelen?

Toelichting op locatie

2 Kadastraalperceelnummer

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag voor meerdere adressen
of percelen?

Aanvraagnummer:

t,
\,

o Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)

[g Nee

'BSL o-tT 6{8

o Ja
~ Nee
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Omgevingsvergunning
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Datum:

3 Eigendomssituàtie

Eigelidomssituatie van het perceel

Uw belang bij deze aanvraag

Aanvraagnummer:

D U bent eigenaar van het perceel
o U bent erfpachter van het perceel
o U bent huurder van het perceel
~ Anders
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2010.02
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Omgevingsvergunning Datum:

Slopen
1 Sloopwerkzaamheden

(1) Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

Naam of aanduiding van het
bijgebouw of bouwwerk

2 Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen?

(1) Geef een exacte beschrijving van
het gedeelte dat u gaat slopen.

Beschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen.

Waarvoor is het (gedeelte van het)
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik?

3 ,Afval en gevaarlijke stoffen

Om hoeveel m3 sloopafval gaat
het?

(1) Zit er asbest in het te slopen
(gedeelte van het) bouwwerk?

(1) Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

(1) Is het (te slopen gedeelte van
het) bouwwerk verontreinigd met
gevaarlijke stoften?

Aanvraagnummer:

,Rf Het hoofdgebouw
D Een bijgebouw of ander bouwwerk > Vul hieronder de

naam of aanduiding van het bijgebouw of bouwwerlc in,

_vJ~~~~~~~~~~~~~~Fe~ ~,",
I '_

E Het gehele bouwwerk slopen
D Een deel van het bouwwerk slopen > Geef hieronder

een exacte omschrijving van het gedeelte dat u gaat slopen,
D Ik ga alleen' asbest uit het bouwwerk verwijderen

\:\e-~ o..e.Y.e.' ~'nc,""v.) \~c...\.

-
.....~,

o Ja
~ Nee
DOnbekend-
D Ja
~Nee
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Omgevingsvergunning Datum:

4 Sloopmethode

G) Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen als u hierboven
hebt ingevuld: 'Met groot materieel'
of 'Anders'.

Voert u zelf de
sloopwerkzaamheden uit?

Vermeldt de naam en het
adres van degene die de
sloopwerkzaamheden uitvoert.

5 Slopen in het kader van het bestemming$plan

Gaat het om slopen waarvoor op
grond van het bestemmingsplan
een vergunning is vereist?

Geef aan op welke wijze u
aannemelijk kunt maken dat er
op de plaats van het te slopen
bouwwerk een ander bouwwerk
kan of zal worden gebouwd.

Aanvraagnummer:

rJ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
met een voorhamer)o Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhamer)

f8I Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een
bulldozer of sloopkogel)

DAnders-
o Ja
.~Nee

A 0...."" oN!!!. ~ Wo. 0 v-Aoe,.('\ \ ee).

o Ja
g Nee
n Weet niet

........
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Gemeente Borsele

Formulierversie
2010.02
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Omgevingsvergunning
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Datum:

Toe.lic.hting Slopten
1 Sloopwerkzaamheden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?
- Kies voor hoofdgebouw als u sloopt op of aan het belangrijkste gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld
een woning, Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw, Een
bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje, Onder een ander bouwwerk vallen bouwwerken anders dan een
aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping, Dit is bijvoorbeeld een plantenkas, hondenhok, volière of speelhuisje, •2 Sloopwerkzaamheden

Geef een exacte beschrijving van het gedeelte dat u gaat slopen,
- U kunt deze informatie ook op een tekening aangeven en als bijlage meesturen met de aanvraag.

3 Afval en gevaatlijke stoffen

Zit er asbest in het te slopen (gedeelte van het) bouwwerk?
- Asbest is een bouwmateriaal dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Voor meer informatie over asbest kunt u terecht bij
uw gemeente.

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.
- U kunt deze informatie ook op een tekening aangeven en als bijlage meesturen met de aanvraag.

Is het (te slopen gedeelte van het) bouwwerk verontreinigd met gevaarlijke stoffen?
- Wanneer er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij uw werkzaamheden, moet u ervoor zorgen dat dit geen gevaar oplevert voor uzelf
en uw omgeving. Wij adviseren u van tevoren te onderzoeken of er gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Uw gemeente kan u
hierover meer informatie geven.

4 Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het slopen?
- Dit wordt gevraagd in verband met uw veiligheid en eventuele overlast voor uw omgeving. Het gaat hierbij niet om de methode
voor het verwijderen van asbest.

SÎopen in het kader van het bestemmingsplan .

Geef aan op welke wijze u aannemelijk kunt maken dat er op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan Of_'
zal worden gebouwd.
- Eventuele bewijsmiddelen kunt u a!s bijlage meesturen met de aanvraag,

Aanvraagnummer: Formulierversie 2010.02 Pagina 1van 1Gemeente Borsele



Gemeente Borsele

Formulierversie
2010.02

Omgevingsvergunning Datum:

, .
\ j Toe "te voegen lSiJlagen

• Kleurenfoto Slopen
• Situatietekening Slopen
• Plattegrond of doorsnedetekening Slopen
• Asbestinventarisatierapport Slopen
• Chemische verontreiniging Slopen
• Bewijsstuk bouwjaar Slopen
• Verklaring bouwer Slopen
• Verklaring fabrikant Slopen
• Sloopveiligheidsplan Slopen

Aanvraagnummer: Gemeente Borsele Formulierversie 2010.02 Pagina 1 van 1



Gemeente Borsele

Formulierversie
2010..02

Omgevingsvergunning

11
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Datum:

~')
1

~, .1

'_·Na·woorden ondertekening
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet?

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijkt dat voor één van de
aangevraagde onderdelen
geen vergunning verleend kan
worden, wilt u dan voor de overige
aangevraagde onderdelen wel een
vergunning ontvangen?

Geeft u toestemming om
persoonsen adresgegevens van
de aanvrager/melder en, indien
van toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

E Ja
o Nee

--------------------~.~
~ Ja
o Nee

gJa
o Nee

J8[ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten zijn verbonden aan het indienen van een aanvraag.

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

Aanvraagnummer:

-,-
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Omgevingsvergunning Datum:

Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden versturen naar onderstaand
adres van het bevoegd gezag Gemeente Borsele.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Borsele

Bezoekadres: Stenevate 10
4451 KB
Heinkenszand

Postbus 1
4450 AA
Heinkenszand

cvp@borsele.nl

Postadres:

Emailadres algemeen:

Website: www.borsele.nl

Contactpersoon: receptie gemeente Borsele

Aanvraagnummer: Gemeente Borsele Formulierversie 2010.02 Pagina 2 van 2
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MILIEU EN RUIMTE

Asb.stlnventarlsatle (Type A) conform SCA.540
Voorafgaand aan de sloop van twee havengebouwen

Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke

Project 23113093

Opdrachtge"f!r:.

Opgesteld door:

Auteur:

Datum:
SCA-code:

Telefoon:

Autorisatie:

Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
Heinkenszandseweg 22
4453 VG 's-Heerenhoek

~jectbureau Zeeweringen _
De
Postbus 1000

4330 ZW Middelburg

Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
Ing.
23 november 2011

02-0020006 __ _ ~

0113-3 L-~~i:
~' ~~;~i~~,..v _ Atb .. r

Manager SMA Zeeland B.V sca
,,:;;./---

Postbus 25 // E info@smazeelandbv.nl Rabobank Bevelend 34.60.39.169
4453 ZG 's-Heerenhoek I www.smazeelandbv.nl BIC RABONL2U
T +31113 352 222 IBAN NL63 RABO0346 039169
F +31 113 352 208 BTWnr. NL8044.04.070.BOl

KvK Middelburg 22038560
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MILIEU EN RUIMTE

Samenvatting

. Door Projectbureau Zeeweringen is aan SMA Zeeland B.V. een opdracht verstrekt voor het uitvoeren van

een asbestinventarisatie (type A) op een locatie gelegen aan de Nieuwe Veerweg 2 en 4 te
Hoedekenskerke (bijlage 1 en 2).

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen sloop van twee havengebouwen. Het doel van dit

onderzoek is inzicht te verkrijgen in de eventuele aanwezigheid van asbest en, indien van toepassing, de
hoeveelheid en de wijze van bevestiging. Daamaast zal per aangetroffen asbesthoudend materiaal de

risicoklasse bepaald worden die tijdens de betreffende sloopwerkzaamheden gehanteerd dient te worden.

In deze asbestinventarisatie zijn monsters genomen van asbestverdachte materialen op de onderzochte

locaties. De monsters zijn onderzocht door Sanitas Milieu Services B.V. op aanwezigheid van asbest. In

onderstaande tabel zijn de bronnen met asbesthoudende materialen vermeld. De aangegeven
hoeveelheden zijn bij benadering vastgesteld. Exacte hoeveelheden kunnen afwijken van deze

benadering. Tevens Is In deze tabel de risicoklasse opgenomen die tijdens de betreffende
sloopwerkzaamheden gehanteerd dient te worden.

Bronnr: Trefwoord: Hoeveelheid: Risicoklas&s: Broninfo:
2 Vlakke platen op beide zijden deur voormalige e.v.- 1,4m2 1 SMA-rt

rulmtep_avilj_oen_inr~
3 Wand- en plafond_tleplatll]l_koelcel, paviljoen (nr 4) 52m2 2 SMA-rt
5 Vloerzeil op kelderluik restaurant, paviljoen j_nr 11 0.6m2 1 SMA..f1

De aangetroffen asbesthoudende materialen dienen conform de regelgeving behorende bij de
aangegeven risicoklassen door een deskundig (SCA-53D) bedrijf te worden verwijderd.

Er zijn twee locaties aangetroffen waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van niet-direct

waarneembaar asbest. Dit betreft een deel van de beplating tegen de koelcel en de ruimte onder de

houten vloer in het restaurant (beide locaties zijn gesitueerd in het paviljoen, nr 4). Een deel van de

wanden van de koelcel is niet zichtbaar omdat er een muur tegen staat. De wanden die wel zichtbaar zijn,

zijn evenals het plafond bekleed met asbesthoudende platen (bron 3). Mogelijk is tegen de niet zichtbare

wanden ook asbest toegepast. Om dit te onderzoeken dient de muur deels gesloopt te worden. De houten

vloer in het restaurant ligt op een betonvloer, onder de betonvloer is een kelder gesitueerd. Op het

toegangsluik naar de kelder ligt asbesthoudend vloerzeil (bron 5). Dit luik ligt op het niveau van de
betonvloer. Mogelijk kan op de betonvloer hetzeHde vloerzeil liggen. Om dit te onderzoeken dient de

houten vloer deels uitgebroken te worden. Ter plaatse van de voornoemde locaties wordt een aanvullende

asbestinventarisatie, conform SC-54D type B aanbevolen. Dit dient uitgevoerd te worden voorafgaand aan
de bouwkundige sloop op het moment dat het pand geheel bulten gebruik is.

De inventarisatie is geldig als verplichte asbestinventarisatie voor sloop van de twee onderzochte

havengebouwen met uitzondering van de twee locaties waar aanvullend onderzoek voor noodzakelijk is.
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Bij het aantreffen van onvoorzien asbest verzoeken wij de asbestsaneerder bijgevoegd evaluatieformulier
ingevuld aan ons te retoumeren (bijlage 7).
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1. Inleiding

1.1. Aanleiding en doel

Door Projedbureau Zeeweringen is aan SMA Zeeland B.V. een opdracht verstrekt voor het uitvoeren van
een asbestinventarisatie (type A) op een locatie gelegen aan de Nieuwe Veerweg 2 en 4 te
Hoedekensket1te (bijlage 1 en 2).

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen sloop van twee havengebouwen. Het doel van dit

onderzoek is inzicht te verkrijgen in de eventuele aanwezigheid van asbest en, indien van toepassing, de

hoeveelheid en de wijze van bevestiging. Daamaast zal per aangetroffen asbesthoudend materiaal de
risicoklasse bepaald worden die tijdens de betreffende sloopwerkzaamheden gehanteerd dient te worden.

Als deze inventarisatie leidt tot een redelijk vermoeden dat niet-dired waarneembaar asbest,

asbesthoudende produden, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructiedelen aanwezig zijn,
dient er een aanvullende inventarisatie (type B) te worden uitgevoerd.

1.2. Referentiekader

Het onderzoek is uitgevoerd conform Certificatieschema SC-MO Asbestinventarisatie met als
uitgangspunt een volledige inventarisatie type A. De analyses worden uitgevoerd door een daartoe door
RvA geaccrediteerd laboratorium ("Ster1abj.

1.3..Aabest

Asbest (o.a. Chrysotiel, Crocidoliet, en Amosiet) is een verzamelnaam voor een groep natuur1ijk

voorkomende mineralen die gekristalliseerd zijn tot een vezelachtige struduur. Asbest heeft een

eenduidige vezelstruduur die onder de microscoop goed is te herkennen. De vezels zijn opgebouwd uit

langwerpige kristallen, welke bepalend zijn voor de eigenschappen van asbest. Deze eigenschappen (o.a.

hittebestendig, grote slijtvastheid, zuur- en loogbestendig en elektronisch Isolerend) hebben ervoor
gezorgd dat asbest in veel materialen is verwerkt en toegepast.

Medisch onderzoek heeft aangetoond dat een nadeel van asbest is dat door blootstelling aan

asbestvezels risico voor de gezondheid ontstaat. Om risico's voor mens en milieu te bepet1ten heeft de

overheid het bewet1ten, verwerken en in voorraad hebben van asbest of asbesthoudende producten
verboden. Verder heeft de overheid voorschriften opgesteld voor het verwijderen van asbest en
voorschriften opgesteld om emissie te voorkomen.

Bij sloop of renovatie van een objed of een gebouw is het verplicht om een asbestinventarisatie uit te
voeren alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen.

Tevens is het raadzaam om als eigenaar op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van asbest en de
eventuele risico's hiervan.
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1.4. Betrouwbaarheid en regelgeving

De hier gerapporteerde asbestinventarisatie is uitgevoerd op zorgvuldige wijze, in overeenstemming met

de geldende richtlijnen en de gebruikelijke inzichten en methoden. SMA Zeeland B.V. beschikt over een

kwaliteitsborgingssysteem dat voldoet aan NEN-EN-ISO 9001-2008.

In het kader van de waarborging van de onafhankelijkheid verklaart SMA Zeeland B.v. dat zij, of haar

moederbedrijf, of een van haar zusterbedrljven, geen eigenaar is van de te inventariseren opstallen.

De inventarisatie van asbesthoudende materialen wordt uitgevoerd aan de hand van visuele

waarnemingen van verdachte materialen door één of meerdere personen. De herkenning van verdachte
materialen is gebaseerd op de ruime kennis en ervaring van de medewerkers van SMA Zeeland B.V ..

De Deskundig InventarIseerders Asbest van SMA Zeeland B.V. beschikken over de volgende kwalificaties:
certificaat DTA-B. dan wel aantoonbare ervaring van 500 projecturen verdeeld over 25 projecten (zo
lang SCA Certificatieschema SC-560 nog niet van kracht is);
certificaat DIA (Deskundig Inventariseerder Asbestinventarisatie) na van kracht komen SCA

Certificaüeschema SC-560.

SMA Zeeland B.v. verplicht zich de werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit te voeren.
Het te bereiken resultaat is niet uitsluitend afhankelijk van de inspanningen van SMA Zeeland B.V., maar
ook van factoren die buiten de invloedsfeer van SMA Zeeland B.V. liggen. Ofschoon de werkzaamheden

naar beste Inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan
SMA Zeeland B.V. geen garanties geven met betrekking tot de resultaten. SMA Zeeland B.V. neemt
derhalve door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverpJichting op zich en in geen geval

een resuJtaatsverplichting en aanvaart dan ook geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen

asbestverdachte materialen, tenzij sprake van grove schuld, bijvoorbeeld door opzet, een en ander

vermeld in de leveringsvoorwaarden van SMA Zeeland B.V.
•

De houdbaarheid van dit inventarisatierapport is standaard drie jaar. Uiteraard vervalt deze

houdbaarheidsperiode indien binnen drie jaar na de rapportage datum bouwkundige werkzaamheden in of

aan de opstallen zijn uitgevoerd, waardoor asbesthoudende materialen verplaatst of verwijderd kunnen

zijn.

SMA Zeeland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of anderszins voor

eventuele gevolgen die voortkomen uit het gebruik en de interpretatie van de in dit rapport gepresenteerde

onderzoeksgegevens.

Door de opdrachtgever naderhand aangebrachte wijzigingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van

SMA Zeeland B.V. tenzij deze wijzigingen door SMA Zeeland B.V. zijn gevalideerd.

23113093 58910 Milieu Advies Zeeland B.V.
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Opmerkingen

Dit rapport omvat een volledige asbestinventarisatie (rapport type A) in het kader van

certificatieschema SC-540 geschikt voor het aanvragen van een sloopvergunning.

Voor de niet toegankelijke ruimtes/gebouwen en/of objecten en/of waarbij sprake is van een "redelijk

vermoeden" dat niet-direct waarneembare asbest aanwezig is, is een aanvullende inventarisatie

noodzakelijk alvorens aan de asbestverwijderings- en/of sloopwerkzaamheden wordt begonnen.
Hiervoor Is een aanvullend asbestinventarisatierapport "type BlO benodigd.

Dit rapport is niet geschikt om gebruikt te worden als een risicobeoordeling. Hiervoor is een rapport
"type 0" voor benodigd.

Wij verzoeken u grondig kennis te nemen van SC-540: Appendix A "Verplichtingen .van de

opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving", welke als bijlage is toegevoegd aan dit rapport.
Noot voor het asbestverwiJderingsbedriJf: bij het aantreffen van onvoorzien asbest verzoeken wij u
bijgevoegd evaluatieformulier (bijlage 7) ingevuld aan ons te retourneren.

1.5. Onderzoeksmethoden

Opzet van het onderzoek

Voorafgaand aan de inventarisatie vindt een deskresearch plaats op basis van de ter beschikking gestelde
informatie als tekeningen, plattegronden, bestekken, beschrijvingen etc.

Ten behoeve van de inventarisatie worden:

bestaande documenten bestudeerd;
verdachte materialen visueel geTnspecteerd;

monsters genomen van verdachte materialen en dubbel verpakt;

monsters door een erkend laboratorium geanalyseerd ter vaststelling of deze al dan niet
asbesthoudend zijn;

locaties waar asbesthoudende materialen zijn aangetroffen geregistreerd.

Alle verdachte materialen worden bemonsterd. De locatiekeuze van de monsters is gebaseerd op de

gegevens met betrekking tot de ter beschikking gestelde informatie (deskresearch) en de visuele Inspectie
van plaatsen waar mogelijkerwijs asbest aanwezig zou kunnen zijn.

Bemonstering

De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na de bemonstering wordt

het breuk-/snijvlak ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. Tijdens de bemonstering

worden veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van mens en omgeving. De bemonstering kan

geschieden met behulp van onder andere punttang (platte of puntige bek,· afhankelijk van het te

bemonsteren meteriaaQ, mes en tape. De keuze van het gereedschap is afhankelijk van het soort

materiaal, de bereikbaarheid en de staat van het materiaal.

Reeds besmette ruimtes zullen onder PBM+ condities onderzocht worden (zie onderstaande tabel).

Dergelijke werkzaamheden zullen aan de opdrachtgever gemeld worden.
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Tabel 1: Veiligheidsmaatregelen

Leidinaisolatie

PBM

PBM

PBM

PBM+

PBM 6
PBM+

'-'..

PBM

PBM

PBM

:;;O~ft~litj~ä&1:i~il~ili~~1î~Y~lIi~bjiJ~8öeièîftÎi:~~1i'îThf~
Vezelcement - harde persing PBM

Kittenlvervenlbitumeuze dakbedekking PBM

COlovinyl vloerbedekking

Pakkingen/rem- en frictiemateriaal

NoviIon vloerbedekkina

Plaatmateriaal - zacht persing

Textiellbehanglplelsterwerk

SDultisolatie

Afdichtinaskoord

Stof

PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen (1/2 gelaatsmasker, weggooi-overall, handschoenen) en geen

onbevoegden In de bemonsteringsruimte.
persoonlijke beschermingsmiddelen (volgelaatsmasker met inteme aandrijving, weggooi-overall en,

handschoenen), geen onbevoegden In de bemonsterIngsruImte.
PBM+:

Laboratoriumwerkzaamheden
De geselecteerde monsters worden met behulp van fasecontrastmicroscopie met polarisatiefilter en

stereomicroscopie op asbesthoudende materialen onderzocht. De monsters worden op de volgende
asbestmineralen onderzocht: Chrysotiel (wit asbest, serpentijn); Amosiet (bruin asbest, amtibool);

Crocidoliet (blauw asbest, amfibool); Actinoliet (amfibool); Anthofyliet (amfibool); Tremoliet (amfibool).

Monster-/materiaalcodering
Ten tijde van de bemonstering krijgen alle monsters de codering Mx. waarbij x het volgnummer is.

Na analyse wordt de codering aangevuld met een volg letter:
_M (asbest): genomen monster met asbest aangetoond door analyse;

- V (vrij van asbest):

- AZ (asbest):

genomen monster vrij van asbest aangetoond door analyse;

Identiek materiaal als M, echter zonder monsteranalyse.

Materiaalllocaties die een redelijk vermoeden hebben op aanwezigheid van asbest krijgen de codering: O.

1.6. Opbouw rapport

Het rapport is als volgt ingedeeld. In de navolgende hoofdstukken komen achtereenvolgens de

deskresearch (hst.2), de inventarisatie en de analyses met de bespreking van de resultaten (hst.3) aan de

orde. Het laatste hoofdstuk (hst.4) bevat de conclusies van het onderzoek.
De locatie waar de inventarisatie heeft plaatsgevonden is te vinden in bijlage 1. In bijlage 2 is de
opdrachtomschrijving opgenomen. In bijlage 3 worden de bronnen aangegeven in de situatietekening. Een

fotorapportage is opgenomen in bijlage 4. In bijlage 5 zijn de analyseresultaten opgenomen. In de bijlagen

6 en 7 zijn de Risicoklassebepaling en het evaluatieformulier opgenomen. Bijlage 8 bevat de

verplichtingen van de opdrachtgever.
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2. Deskresearch

In dit hoofdstuk worden het vooronderzoek en de hierbij aangetroffen asbestverdachte materialenl
bouwdelen besproken.

De onderzoekslocatie ligt aan de Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke. Het betreft een voormalig

wachthuis (nr 2) ten behoeve van het voormalig veer tussen Terneuzen en Hoedekenskerke en een
paviljoen (nr 4).

Uit een gesprek met de opdrachtgever is gebleken dat beide panden gesloopt moeten worden in verband

met werkzaamheden in het kader van dijkverzwaring. Door de opdrachtgever is van het wachthuis een
situatietekening ter beschikking gesteld. Hierop zijn geen asbestverdachte materialen en/of bouwdelen te
zien. Van het paviljoen zijn geen relevante gegevens beschikbaar.

Bij de gemeente Borsele zijn geen relevante gegevens beschikbaar.

Ter plaatse van de onderzochte bebouwing heeft voor zover bekend niet eerder een asbestinventarisatie
en/of een asbestverwijdering plaatsgevonden.

Uit het deskresearch is geen informatie voortgekomen dat leidt tot een concrete verwachting van
asbestverdacht materiaal.
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3. Inventarisatie en resultaten

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van de Inventarisatie en de resultaten besproken.

3.1. Uitvoering inventarisatie

De inventarisatie (type A) is uitgevoerd op 30 oktober 2011 door de heer W. van 't Leven. Hierbij zijn de

twee havengebouwen visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbest. Er zijn vijf asbestverdachte
bronnen aangetroffen.

3.2. Resultaten inventarisatie en analyse

De volgende asbestverdachte materialen zijn aangetroffen:

Tabel 2: Asbestverdachte materialen

Bronnr: 1 Vlakke laten

Plaats: Wachthuis, nr 2, voor Monstemummer: M01 V

deuropening en achterkant

meterkast

Bereikbaarheid: Goed Hoeveelheid: 2 platen

Wijze bevestigen: Gespijkerd Oppervlakte (geschat): 6.2m2

Hechtgebonden: Nvt Risicoklasse: Nvt

Fotonr: 2129t1m2131 SanerIn sadvies: Nvt

Analyseresultaten: Geen asbest aangetoond

Bronnr: 2 Vlakke platen -,
Plaats: Paviljoen, nr 4, tegen beide Monstemummer: M02AA

zijden deur voormalige

c.v.-ruimte

Bereikbaarheid: Goed Hoeveelheid: 2 platen

Wijze bevestigen: Scharnieren (gehele deur) Oppervlakte (geschat): 1,4m2

Hachtgebonden: Ja RIsIcoklasse:
Fotonr: 2146 tlrn 2148 SanerIngsadvies: Deur als geheel

verwijderen zonder asbest

te bewerken

AnalyseresultatBn: 2-5% chrysotlel
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Bronnr: 3 Vlakke latan •
Plaats: Paviljoen. nr4, tegen Monsternummer: M03AA

wanden en plafond koelcel
Bereikbaarheid: Matig-Goed Hoeveelheid: Meerdere platen
WUze bevestigen: Gespijkerd/geniet Oppervlakte (geschat): 52m2

Hechtgebonden: Ja Risicoklasse: 2
Fotonr: 2149 tlm 2155 SanerIngsadvieS: Demonteren en

velwl' ren~- Analyseresultaten: 2-5% chrysoliel

0,1-2% crocidoliet

Bronnr: 4 Vlakke laat
Plaats: Paviijoen, nl4, tegen muur Monstemummer: M04V

In keuken
Bereikbaarheid: Goed Hoeveelheid: Meerdere platen
W~e bevestigen: Geschroefd Oppervlakte (geschat): 2,3m2

Hec:htgebonden: Nvt Risicoklasse: Nvt
Fotonr: 2156 en 2157 Sanenn sadvles: Nvt
Analyseresultaten: Geen asbest aangetoond

Bronnr: 5 Vloerzeil·
Plaats: Paviijoen, nr4, op Monstemummer: M05AA

kelderluik In restaurant
Bereikbaarheid: Goed Hoeveelheid: 1 stuk
Wijze bevestigen: Gelijmd op kelderluik Oppervlakte (geschat): O,6m2- Hechtgebonden: Nee Risicoklasse:
Fotonr: 2158 en 2159 Saneringsadvies: Luik ais geheel verwijderen

zonder asbest te bewerken
Analyseresultaten: 3O-600A. chrysotiel

Een deel van de wanden van de koelcel is niet zichtbaar omdat er een muur tegen staat. De wanden die wel

zichtbaar zijn, zijn evenals het plafond bekleed mat asbesthoudende platen. Mogelg'k is tegen de niet

zichtbare wanden ook asbest toegepast Om dit te onderzoeken dient de muur deels gesloopt te worden.

De houten vloer in het restaurant Dgtop een betonvloer, onder de betonvloer is een kelder gesitueerd. Op het

toegangsluik naar de kelder ligt asbesthoudend vloerzeil. Dit luik ligt op het niveau van de betonvloer.

Mogelijk kan op de betonvloer hetzelfde vloerzeil liggen. Om dit te onderzoeken dient de houten vloer deels
uitgebroken te worden.

In bijlage 6 is de risicoklassebepaling opgenomen aan de hand van de tooI SMArt. SMArt is bij de

bovengenoemde bronnen gebruikt als broninfo. Tevens is informatie opgenomen over saneringsregime
behorende bij de risicoklassen.
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3.3. Uitsluitingen en beperkingen

De inventarisatie is geldig als verplichte asbestinventarisatie voor sloop van de twee onderzochte

havengebouwen met uitzondering van de twee locaties waar aanvullend onderzoek voor noodzakelijk is.

Dit betreft de koelcel en de houten vloer in het restaurant. Ter plaatse wordt een asbestinventarisatie.
conform SC-540 type B aanbevolen. Dit dient uitgevoerd te worden voorafgaand aan de bouwkundige

sloop op het moment dat het pand geheel bulten gebruik is.
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4. Conclusies

In deze asbestinventarisatie zijn monsters genomen van asbestverdachte materialen op de onderzochte

locaties. De monsters zijn onderzocht door Sanitas Milieu Services B.V. op aanwezigheid van asbest

In onderstaande tabel zijn de bronnen met asbesthoudende materialen vermeld. De aangegeven
hoeveelheden zijn bij benadering vastgesteld. Exacte hoeveelheden kunnen afwijken van deze

benadering. Tevens is in deze tabel de risicoklasse opgenomen die tijdens de betreffende
sloopwerkzaamheden gehanteerd dient te worden.

Tabel 3: Bronnen asbesthoudende materialen

Bronnr: Trefwoord: Hoeveelheid: Risicoklasse: Broninfo:

2 Vlakke pl8ten op belde z'den deur voormalige c.v.- 1,4 rn2 1 SMA-rt
rulmtepavIUoen(nr4)

3 Wand- en plafondbeplatina koelcel paviljoen (nr 4) 52 m2 2 SMA-rt

5 Vloerzeil OD kelderluik restaurant, paviljoen (nr 4) O.6m2 1 SMA-rt

De aangetroffen asbesthoudende materialen dienen conform de regelgeving behorende bij de
aangegeven risicoklassen door een deskundig (SCA-530) bedrijf te worden verwijderd.

Er zijn twee locaties aangetroffen waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van niet-direct

waarneembaar asbest. Dit betreft een deel van de beplating tegen de koelcel en de ruimte onder de

houten vloer in het restaurant (beide locaties zijn gesitueerd in het pavnjoen, nr 4). Een deel van de

wanden van de koelcel is niet zichtbaar omdat er een muur tegen staat. De wanden die wel zichtbaar zijn,
zijn evenals het plafond bekleed met asbesthoudende platen (bron 3). Mogelijk is tegen de niet zichtbare

wanden ook asbest toegepast. Om dit te onderzoeken dient de muur deels gesloopt te worden. De houten

vloer in het restaurant ligt op een betonvloer, onder de betonvloer is een kelder gesitueerd. Op het
toegangsluik naar de kelder ligt asbesthoudend vloerzeil (bron 5). Dit luik ligt op het niveau van de

betonvloer. Mogelijk kan op de betonvloer hetzelfde vloerzeil liggen. Om dit te onderzoeken dient de

houten vloer deels uitgebroken te worden. Ter plaatse van de voornoemde locaties wordt een aanvullende

asbestinventarisatie, conform SC-540 type B aanbevolen. Dit dient uitgevoerd te worden voorafgaand aan
de bouwkundige sloop op het moment dat het pand geheel buiten gebruik is.

De inventarisatie is geldig als verpliChte asbestinventarisatle voor sloop van de twee onderzochte

havengebouwen met uitzondering van de twee locaties waar aanvullend onderzoek voor noodzakelijk Is.

Bij het aantreffen van onvoorzien asbest verzoeken wij de asbestsaneerder bijgevoegd evaluatieformulier
ingevuld aan ons te retourneren (bijlage 7).

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. 13
AsbestinventarIsatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke



MILIEU EN RUIMTE

Literatuurlijst

1. Stichting Certificatie Asbest, Cerlificatiescchema voor SeA PIOC6sscerlificaat Asbestinventarisatie

SeA-540, 4 februari 2008

2. Nederlands Normalisatie-instituut, ontwerp NEN 5896, kwalitatieve analyse van asbest in materialen

met behulp van polarisatiemicroscopie, ICS, Delft

3. Neder1ands Normalisatie-instituut, ontwerp NEN 5897, Monstememing en analyse van asbest in bouw-

en sloopafval en puingranulaat, les 13.030.30, Delft, februari 1999

4. Intechnium, Handboek Asbest, juli 2000

5. Nieuwsbrieven Centraal College van deskundigen

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

AsbeStinventarisatle Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke

14



MILIEU EN RUIMTE

Lijst van bijlagen

Bijlage 1: Inventarisatielocatie

Bijlage 2: Omschrijving opdracht

Bijlage 3: Tekening
Bijlage 4: Foto's
Bijlage 5: Analyseresultaten
Bijlage 6: Risicoklassebepaling
Bijlage 7: Evaluatieformulier

Bijlage 8: Verplichtingen opdrachtgever

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. 15
Asbestinventarisatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke

..

•[.•••.!•.o'•...;.~..,
t
!
:~~. ~



I MILIEU EN RUIMTE

Bijlage 1

Inventarisatielocatie

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

Asbestlnventarisatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke

•



'5ml
MILIEU EN RUIMTE

ONDEBZOEKSlOCATIE

OnderzoekslocatJe:
Kenmerk:
Schaal:

Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke
23113093
1 : 25.000
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Bijlage 2

Omschrijving opdracht
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OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Opdrachtomschrijving: Asbestinventarisatie van twee havengebouwen

Onderzoekslocatie: Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke

Onderzochte bouw- en
De gehele gebouwenconstructiedelen:

Datum identificatie: 30-10-2011

Inventarlseerder(s):

Type Inventarisatie: XA OB 00

Datum autorisatie: 24-11-2011
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Bijlage 3

Tekeningen
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Bijlage 4

Foto's
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Bijlage 5

Analyseresultaten

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

Asbestinventarisatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke



~
SANITAS INSPECTIES & ANALYSES B.V••
SMA Zeeland B.V.
T.a.v. De heer Martijn de Schepper
Postbus25
4453 ZG 's-Heerenhoek

Datum
Ons project nr.
Paginanummer
Document nr.
Uw referentie nr.

02/11/2011
11.32737-02
1 van 1

0563358701/20111102/0951
23113093

RAPPORTAGE ASBEST IDENTIFICATIE

Doel vaD bet ODdazozoek
Ret onderzoek had tot doel vast te stellen of en &0 ja in welke gehalten de zes asbeatsoorten in de monster.
aanwezig zijn. De analy.e is uitgevoerd conform REN 5896, ..i 2003. De analyse i. geaccrediteerd onder RvA
testenl accreditatie nr. L-423. In ,eval monsterneming niet dPOr sanitas I , A is uitgevoerd kan zij geen
verantwoording dragen over de herkomst van de aangeleverde monsters en heeft het r••ultaat alleen betrekkingop de onderzochte monsters. Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Datum monsterneming
Datum ontvangst
Datum analyse

30/10/2011
02/11/2011
02/11/2011

Monster afkomstig van
Monstergegevens SMA Zeeland B.V.

Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke

..... UOOft _t_1Il1I\JIII lIIoDatuauabJ:i''ftD9 Nataa.aal CBR MC) cao 09B BB1 .r. 2 plaat voor deur en achterzijde M.K. in vlakte plaat - - - - nvtwerkplaats
2 .r. 4 Plaat op deur VIIIl.cv-ruimte vlakke plaat 2-5 - - - ja
3 IIr. 4 wand en plafond plaat koelcel vlakke plaat 2-5 - 0,1-2 - ja

• Hr • • plaat tegen restaurant .uur in keuken vlakte plaat - - - - nrt
5 IIr. 4 Vloerzeil op kelderluik in restaurant zeil 30-60 - - - nee

Aangetroffen aabest ingedeeld in klassen: <0,1 I 0,1-2 I 2-5 I 5-10 I 10-15 I 15-30 I 30-60 I >60
M =.monsternummer CVt = overige soorten (Tremoliet, Actinoliet, Anthofylliet)
Elm' e gewichtaprocenten BB = hechtgebonden (volgens MEN 5896 Mei 2003)
CRR c Chryaotiel Dasbeat niet aantoonbaar (cone < 0,1\)
AMO ~ Amosiet pos c asbest aanwezig, niet in , uit te drukkenCRe • Crocidoliet nvt = niet van toepassing
Opmerkingen: Geen

SANIlAS INS'fC'I1tS " ANJ\.lYSf.<-B.V. Zuideinde 68, 2991 LKBarendrecht POS'fl!liS 414, 2990 AKBarendrecht

T 010-29 22 940 '010-2922 944 ltVJ( Rotterdam 24354120 BTW NL8126.31.19S.801 tNfoOsanitas-groep.nl www.sanitas.groep.nl

http://www.sanitas.groep.nl
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Bijlage 6

Risicoklassebepaling
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SMA-rt 2009-APR RIsIcoclassIficatIe
Aangem ... U op 011novamber 2011 om llhl. (34473755)

SMA Zealand B.Y. SCA-c:ode: 02-082000.

One rlalcoc"sslflc:atle ma.kt onverbrekelijk onderdeel uit v.n het asbestlnventerl.atlerapport [02-D020001-
231130113]: het inventerlsatiebureau verklaart dat de Invoer geheel overeenkomt met de _rk.lijk. bronsituatIe.

~..."..
C"l~lr.lit
A\but

Ascert
Ide nlHlcatt.
ProJecteode
Bronnaam
Broncode
BronbeschrIjving

23113093
Bron 2
M02

Plaat op deur voormalige e.v.-ruimte, pavilJoen, nr 4

Prottuctapaclflc.lle

Sltu.tle
Binnen I bulten
Materl .. 1

A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen
ASbestcement

Product vlakke plaat
Hechtgebondenheld Heehtgebonden
Soorten en ~ alIbest 2-5% ehrysotlel
Anal,aeCertlflc .. tnr. 0563358701120111102/0951
Productsp.clflcatle BeplatIng op deur

ActiviteIt los materiaal of object/constructie/Installatie als geheel verwijderen~'CI""d_ ,-_-~·'-"~h'"'C_~.",,,, .- -'" '--_ ''',<'~ , ., .....

, -_ .. _ .~,;o..-_._,-> __ :l"_____ " ',,_ '"" " .;.... _ • ~ •

Beve.Uglng Asbest IIfgeschermd of object/constructie/Installatie Ills geheel te verwijderen
• Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder breuk of Incidentele breuk.

• De toepassing (materla8l, object, constructie, InstaRatIe) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen lIan het asbesthoudende materiaal nodigzijn.

Materl.llloppe",llIk m2 (per toep ... lng):~~~~:!!!~~~'.':~,.""'-'-'~,~~.,.,,:..~-;,~,~;. 1.4

RlaJco...... hand.llng
Protocol handeling
R1.Jco.la •• e eIndcontrole

SC-530, risicoklasse 1
1

Protocol eindcontrole NEN2990 module visuele InspectiefW;~;;;ü;; ..~· . ,-'~,-."~.'" '. ---~,
" ,:, :_·'_'··"..:I.".C_"' _,~,:,'",;:'::~,._~~" _, __~-"-_~, _;.:_

Af.cbermlng _rkgebled Afbakenen I markeren

De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbllkenlng dient met
waarschuwingsborden en afzettIngslinten te geschieden.

Pe,.oonllj.e be.charmlng Hllifgelaatsmasker

lljdens de wertaaamheden dient besdlermende kleding Ie worden gecRgen gesc:hlklloOOl' het werken met asbest deze lean beslaan uit een afspoelbare
(\irl)l) cr.eraU en afNasbaar schoeisel cq \eillgheldslaarsen rA uit wegwerpolel'Schoenen en o(JIo8I8l1.
1ijdens de werlaaamheden dient bij IOOrIcaur een halfgelaalsmaskar P3 ofP3 disposable masker Ie worden gecngen.

ae.chrljvlng _rkmethode .Igemean:
• Het verwijderen van asbest gebeurt vla demontage.
• Aan de verwIjderIngsbron wo rdt een effectieve stofafzuiging lDegepast.
• Het te verwijderen materiaal wordt gelmpregneerd of bevochtigd; Indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaet, kan ven deze maatregel worden

afgezien. Het materialll kan ook vooraf (deels) worden Ingepakt In plastic.
• Het 8sbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen In het werkgebied kunnen achterblijven.
• Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folJeaf.
• Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het In daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking

voorzien van een asbestgevarenstfcker en voer het afval af.
• Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht In een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een

asbestgevarenstlcker.

• Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; Indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPARlter(NEN<EN1822).

Beschrijving elndcDntrol.:

Er dient een visuele Inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990hoofdstuk 'Visuele Inspectie ..",

(34473755)



SMA-rt 2009-APR RisicoclassificatIe
I+. SII,."ne

("Ilh,"tl"
"'btn

Ascert

Aangemaakt op 09 november 1011 om 16h16 (34473755)
SMAZeeland B.V. SeA-code: 02-D020006
Deze ,'slcocl ... ,ncatle ma.kt onverb,ekelljk onderdeel uit van het BsbestJnventa,lsatlerapport (01-D010006-
13113093); het Inventarls.tlebureau verkla.rt dat de Invoer geheel overeenkomt met de _'keIIJ"e bron.,luetle.

Jdénäricalie
ProJectcode
8,onnaam
Broncode
Bronbeschrijving

23113093
Bron 3
M03
Wand- en plafondbeplastlng koelcel, paviljoen, nr 4

,!~!!!.C_!:!~clflc.tI.
Situatie
IIlnnen / bullen
Materiaal
Product
Hechtgebondenheld
Soortel> en ~ asbeat
Anll',lIecertlflcalltnr.

A Gebouw/object &anerlng professioneel
Binnen
Asbestcement
vlakke pleat
Hechtvebonden
2-5% chrysollel, O,I-2'Mo crocldollet
0563358701/20111102/0951

Protocol handeling
".'cokl.lllle eindcontrole

SC-S30, rl.lcoklesse 2
2

Peraoonlljke beachermlng Afhankelijke adembescherming
• TIjdens de werkzaemheden dient een volgelaatsmask.r P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving _rkmethode al,emeenl
• Oe aSbestverwljdenngswerkzeamheden dienen te worden uitgevoerd In ove~enstemmlng met de op het formulier aangegeven specificaties en

omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemIssie zoveel mogelijk te worden beperkt.
• Voorafgaand aan de werkzaemheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-S30 81JlageG (Werkplan).
• Oe werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

ae.chrlJvlng _rkmethode IIpeclnek:
Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: genlette/gespIJkerde/geschroefde beptatlng:

• verwl1der spijkers, nlet;les of draal de schroeven los
• geliJmde/gekitte beplatIng: steek en 11kde Iljmtaag cq kltlaeg los
• beplatIng met gekitte glaslatten: snijd de kluenden door en verwijder de glaslalten rondom
• geklemde en/of niet 'IriJ toegankelijke beplallng: hak de beplating 'Irlj met behulp van handgereedschappen enlof pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmatenoal zonder breken af als asbesthoudend afval

BellchrlJvlng ell>dcontrolel
Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) InspectllHnstelllng te worden uitgevoerd volgens NEN2990, onderdeel visuele
Inspectie en onderdeelluchtmetlngen.

(34473755)



SMA-rt 2009-APR Risic:oclassificatle
"angemukt op 09 november 2011 om IShU; (34473755)
SM" Zeeland B.V. SeA-code: 02-D020006
Deze rlslcocla •• lncatle maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het .. be.tlnv entarl.atlerapport [02-D020006-
23113093]; het InventarisatIebureau verklaart dat de Invoer "eheel overeenkomt met de _rkelljke bronsituatle.

SIII,""'li
C"ltlK~llf
A\bt'tI

Ascert
lcI.nttflcatt.
Projectcode
.ronneam
Broncode
Bronbeschrijving

23113093
Bron 5
MOS

Vloerzeil op kelderluik In restaurant, paviljoen, nr 4

pr~~~cu.,.~mc.II,.
Situatie
Binnen I bulten
Materle.1

A Gebouw/object saner1ng proressloneel
Binnen
Vinyl vloerbedekking

Product vinylzeil / asbesthoudende onderlaag
Hechtvebondenheld Nlet-hechtgebonden
Soorten en ~ asb.st 30·60% chrysotIel
ProductspecifIcatIe Vlnylzell op hout/board ondergrond

Activiteit los materiaal of objeCt/constructie/lnstallatie als geheel verwijderen

I·~.;ndii~';I~~~ -; ~."-~:r~7·~;~1-!ti~~;~~ ":T~rr.{~~·::':-.~~ .~-: k_~ ."'"'~:'-': .'. -Ft
.-----.-'"~---_ .... \:-""-,-., .~---..._-._--- ~ ........,;t..L~ .......... ~,.,.£J.rl,_w~ ...._ . .:t. ... _1~_ - ....'.- ~.__ - _......" _.'.--.._-.-... ...... ...._..........._ .••~,J-""_ .v , .
• evestitllll9 Las

• Tijdens de sanering blijft de ondervloer Intact (geldt alleen voor los zeil en voor Zelillelijmd op houten platen/panelen of gelijmd op asbestvrlje
vloerbedekking).

~iiëó1ct:=.;.. ~~·'_ -':J. i~: :"'.~~~.~-~ :rf":'~,7.'·;~Tr~~~~~..Jf~:fl~~~~'_":F-C:.·A'~~.!~t.~·:r.~!J~~)·~~{;·i~.:":r;~1:-!ë~.." ~.- t~.,.._............~. __t: !r. -!,.,"~ ...... ·r .........-' __ ~_. ~'!".J__~ ..'.A-~.~ *,-;'-' ........,.,,;::.J .•• .t'< .....:.....~....__._ '....,••~:,~,,~ • .:. :0 * ....... ,.... ...__''':'_.~ - ... t. ........'_
RI.lco'I ... e hendelIng 1
Protocol heMeling SC·S30, risico klasse r
Rlalcokle •• e elndcontrDle 1
Protocol eindcontrole NEN21190module visuele Inspectie

îW.i~~-=ilar:;nï.~~.!~?~~~~,~m;.~<,)l,JJf!;j'~t;1..'flrJtp't:7,t;;r:~C...r.~i:\~ ..,5~~a~~-':'lI~~:!1<f;".;...~_ .. 4ó"'"\.-u:..ac.k.~.,.....c __ ..,.~ ....... ..~....__.· .....~~tv."""~~_~' ~ ....c_:.,--: ...,._.... '~£4,,_~g·_. ....1 .._" •••

"lach.rm,"" _rk.,.bled Afbakenen / merlceren

De plaatsen waer asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelIJk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakenIng dient met
waarschuwingsborden en 8fzetllngsUnten te geschieden.

",,.oonIiJk. b•• chermln" Halfllelaetsmasker

• lljdens de W8ltaaamhedBn dient beschemIe! de 1dedl'll1B worden gedragen gesdllkt lOOt het werken met asbest; de2e kan bes1Ban uit een afspoelbara
( .... 1'1)1) c:r.emIJ en afNasbaar schoeisel eq wfllgheldslaarsen of litwegwerpowrsdtoenen en oOIeI8ll.
llJdens de werkmam.'leden dient bij lOOIkeureen halfgalaalsmaslci9r P3 ofP3c1sposable maskarta Vladengedragan.

BeschrIjving werkmethode algemeenl
• Het verwijderen V8n asbest gebeurt vla demontage.
• Aan de verwijderIngsbron wordt een effectieve stofafzuigIng toegepest.
• Het te verwijderen materiaal wordt gelmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden

afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden Ingepakt In plasllc.
• Het asbest dient zodanig te warden verwijderd dat geen restdelen In het werkgebied kunnen achterbliJven.
• Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinIgbere oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.
• Verzamel het esbesthoudende alllal zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het In daarvoor geschikte en luchtdicht 8fge'loten verpakking

voorzien van een aSbe.tgevarensticker en voer het alllallf.
• Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht In een stoot- en scheurveste verpakking lIoorzlen ven een

asbestgevarenstlcker.
• Controleer de dlrecll! omgevIng op aanwezigheid van restanten; Indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPAfilter

(NEN-EN 1822).

Beschrijving _r'niethode specifiek:
Zeil gelijmd op vloerplaten:

• Snijd het zeil op de naden van de vloerplaten helemaal door; houdt hierbij het zen tijdens het snijden goed vochtig met de spuit.
• Steek de koevoet of het breekijzer voorzichtig onder de vloerplaten, zodet de platen InclUSief het zeil loskomen; doe dit voorzichtig om de kans op

breken te voorkomen.
• Maak de platen nat en voer ze af als asbesthoudend afval.

Zeil gelijmd op oude asbestvrlje VloerbedekkIng:

• Snijd de belde lagen vloerbedekking In één keer tot op de ondervloer In stroken YBn JO tot 15 cm breedte; houdt hierbij het zeil tijdens het snijden
goed vochtig met de spuit.

• Trek Iedere strook vanaf één van de uiteinden omhoog; gebruik hierbij het steekIjzer of plamuurmes.
• Verwijder het asbesthoudende vinylzeIl samen met de andere vloerbedekking. Zorg daarbij dat het esbesthoudende zeil niet loskomt van de andere

vloerbedekking
• Maak de verwijderde stroken nat en voer ze af als asbesthoudend afval,

los zeil:

• Rol het vinylzeIl voorzlchtlg op zonder het te beschadigen .
• Maak de onderlaag van de vinylzeIl nat en verpak het zonder te verkleinen In een daarvoor geschikte en gesloten verpakking vecrzten van etiket

"asbest bevattend" en voer het afval af.

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een visuele Inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Vlsuele Inspectie .. ".

(344737SS)
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INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ASBESTINVENTARISATIE

Indeling in rlsieoklassen ten behoeve van verwijdering

Ten behoeve van de toekomstige verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen deze door het

gecertificeerde SMA Zeeland B.V. ingedeeld te worden in een risicoklasse. Deze indeling is gebaseerd op

het Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbo-beslult Omplementatie van wijzigingsrichtlijn nr.

2003/18/EG) Staatsblad nr. 348, juli 2006. Op basis van dit besluit heeft het ministerie van SZW

beleidsrichtlijnen opgesteld en is het instrument SMArt, onderdeel van de zogenaamde "Stoffenmanager

Asbest" in gebruik om eenduidige indeling op basis van genoemde parameters te vergemakkelijken.

Eenduidige overdracht van gegevens naar een asbestverwijderingsbedrijf wordt hierdoor bevorderd. De
Stoffenmanager Asbest is gebaseerd op de database van het TNO-rapport R2004/523. De indeling
bestaat uit 3 klassen, te weten:

Klasse 1

Van toepassing als bij verwijdering de grenswaarde van 0,01 vezelsImilucht niet wordt overschreden. Op

grond van het TNO-rapport geldt dit bij intact, hechtgebonden materialen, die zonder verspanende en
zonder breuk te verwijderen zijn. Het verwijderingbedrijf hoeft voor deze verwijderingwerkzaamheden niet
(meer) gecertificeerd te zijn. Het saneringsregime is als volgt:

- persoonlijke beschenningsmiddelen behoeven beperkt te worden getroffen tenzij de
asbestconcentratie de grenswaarde overstijgt;

- een medische dossier van de betrokken werknemers behoeft niet te worden aangelegd;

- tijdens de werkzaamheden moet toezicht gehouden worden op het asbestgehalte in de lucht (er dient
dus op gezette tijden gemeten.te worden, afhankelijk van de eerste risicobeoordeling); De metingen
worden uitgevoerd overeenkomstig een bij ministeriele regeling vast te stellen methode of een andere

methode, indien deze gelijkwaardige resultaten oplevert (deze regeling Is nog niet voorhanden). De
metingen moeten worden uitgevoerd door een persoon die de vereiste deskundigheid bezit. De

analyses moeten door een laboratorium worden uitgevoerd, dat voldoende is toegerust en ervaring
heeft met de vereiste identlficatietechnieken. De resultaten worden getoetst aan de grenswaarde.

bij overschrijding van de grenswaarde dienen doeltreffende maatregelen te worden genomen om de

concentratie terug te brengen tot onder de grenswaarde; In dat geval dienen de betfokken werknemers

doeltreffend te worden beschermd tegen blootstelling aan asbeststof (gebruik van persoonlijke
baschermingsmiddelen, zoals een volgelaatsmasker met een P3-filter.

- werknemers moeten correct zijn voorgelicht; Nieuw element is dat hierbij aandacht moet worden
besteed aan het synergetisch effect van roken op de gezondheid.

- de concentratie asbeststof moet zo laag mogelijk worden gehouden;

- na voltooiing van de werkzaamheden dient een visuele eind inspectie door een RVA-geaccrediteerde
.inspectie-instelling te worden uitgevoerd.

•

Klasse 2

Van toepassing als bij verwijdering de grenswaarde van 0,01 vezels/mi lucht wordt overschreden maar

minder bedraagt dan 1 vezeVml lucht. De preventieve maatregelen komen overeen met het bestaande

regime. Afhankelijk van de situatie kunnen de asbesthoudende materialen in containment met onderdruk,

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

AsbestinventarIsatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskel1te
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couveusezak en/om met bronmaatregelen verwijderd worden conform de eisen in het CertIficatieschema

SC-530. De adembescherming bestaat hierbij uit een volgelaatsmasker met afhankelijke lucht aandrijving.

Klasse3

Van toepassing als bij verwijdering de vazelconcentratie meer bedraagt dan 1 vezellml lucht. Voor deze

klasse geldt een verzwaard regime. Het betreft met name niet hechtgebonden asbest zoals, spuitasbest,

isolatie en zachtboard. Ook de eindbeoordeling is verzwaard. Bijvoorbeeld dienen ook In aangrenzende
ruimten metingen verricht te worden (programma hiervan is nog niet vastgestelcl).

De asbesthoudende materialen dienen in containment met onderdruk verwijderd worden conform de eisen
In het Certificatieschema SC-530. De adembescherming bestaat hierbij uit een volgelaatsmasker met
onafhankelijke lucht aandrijving.

Asbestl nventarlsatiepllcht
De asbestinventariatieplicht blijft gehandhaafd en moet worden uitgevoerd voorafgaande aan:

het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van

grondwerken, of objeden waarin asbesthoudende materialen materialen zijn veiwerkt;
het verwijderen van asbesthoudende materialen uit bouwwerken of objeden;

het opruimen van asbest of asbesthoudende materialen die ten gevolge van een Incident zijn
vrijgekomen. -

Door het gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijf wordt een risicobeoordelIng gemaakt (asbestbronnen
worden ingedeeld in risicoklasse 1, 2 of 3. De resultaten worden opgenomen in het inventarisatierapport.

De uitzonderingen op de inventarisatieplicht en daarmee ook buiten het beschreven verwijderingsregime,
zijn niet gewijzigd. De volgende uitzonderingen gelden:

bouwwerken of objeden die op of na 1 januari 1994 zijn vervaardigd;

asbestcement waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolbuizen en mantelbu.izen of delen daarvan,
voor zover zij deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet.

- asbesthoudende rem- en fiictiematerialen;

asbesthoudende geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;

het als geheel verwijderen van asbesthoudende verwarmingstoestellen;

asbesthoudende beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren;

asbesthoudende pakking uit procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een. nominaal
vermogen van minder dan 2250 'f.MI;
wegen als be'doeld in het Besluit asbestwegen Wms.

Bij het uitVoeren van werkzaamheden met asbesthoudende grond (Produdenbesluit asbest) dienen daze

te worden begeleid door een persoon die In het bezit is van een certificaat vakbekwaamheid

arbeidshyglêne of veiligheidskunde. De eisen met betrekking tot de deskundigheid bij het werken met
asbest zijn verder niet gewijzigd.

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

AsbestinventarisatIe Nieuwe Veerweg 2 en 4 te HOedékenskerke
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Bijlage 7

Evaluatieformulier

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

Asbesünventarisaüe Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke
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EVALUATIEFORMULIER ASBESTINVENTARISATIE

~,~~b~~e~~e~~Pë~,;~~i~;,ij;if~W~~gi~i';'~$1:~f~~!1i~i:f;!~1~t~~4~';~;,'~i~~~!#lj~~~~Ï\!~~~,
Naam asbestinventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum

Naam asbestinventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nunmer
Vrijgave datum

3Y~6!sti!j~1!8~~~á~,~Ii~ç;c»r.zië~-?~~~J;~:1~~i¥~ïti'i!t.~h~'\;':~~;:~kgfi,~~~~~~~}~~:
Naam asbestinventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum

9..hri.M~llj9#VOO~;~B~~~~~~J¥;~~t~,?l~*l1.t<)~~~~\~~~;;~~
Omschrijving Plaats Hoeveelheid

~-~eiWJJdëring~d"jf~~i~i~4~t!wf~!riÎ.~4iS!!~#:";:f.1f\~"i;~~:t3¥!~fr~,:wá~~~~::ri~,;~li
Naam

3.

SCA-code
Naam Handtekening
Verzonden naar 1. 2.

Datum
Door (naam)

Paraaf

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

AsbestinventarIsatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke
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Bijlage 8

Verplichtingen opdrachtgever

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

Asbestinventansatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke
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Certificatieschema blad 15 van '20
Sli,hlin~
Ccrrlr,ca.ti.
ASb~SI

sea
Procescertificaat

Asbestinventarisatie
IdentIfIcatiecode:

SC-540 /2007 Bijlage B

APPENDIX A VERPUCHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN
REGELGEVING .

1. Algemeen
Asbestverwijderlng Is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een
asbestlnventarisatierapport ten grondslag.

Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?
1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau;
3. Gebruiker van een bouwwerk.

ToeIichIIng:
1. De houder van dB vergLl'lnlng bljll \'OOI' de gemeente var&ntwcanienJk an aanspreekpunt voor de rapportage .els

sanering. Is hat niet VOlledig an dus ,. 9escH1ct war afgifte 8IcIopvargunning, dan spreekt de gerneenIe de
aanlll'8ger van de' vergurmlng aan. Deze spreekt vervolgens het oncilllZDBksbureau aan. Dil gell1llM1naans voor de
asbeslVerwIjdering.

2. Als gewerkt wordt In strijd met de IIDOISehrilten. spreekt de gemeente de houder ven de vergunntng"ln eerste
Instentle aan, In tweede Instantie de asbestverwljderaar.

De onder de punten 1 tlm 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de
asbastinventarisatie, de BSbestverwijdering, als de elndbeoorclenng. Hij hoeft niet perse opdrachtgever
te zijn voor de eindbeoordelIng. Dit kan hij oveJ1atenaan het verwijderingsbedrijf , hetgeen oOk logisch
Is.

De opdrachtgever Is degene die:
1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat In het bezit Is van een geldig certificaat

voor asbestinventaJfsatie;
2. De sIoopverguming bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot

slopen! verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordelIng van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een

laboratorium c.q. Inspectie-Instemng dat/die daarvoor is geaccrediteerD;
4. De opdracht tot de asbestvarwfjdering verleent aan een asbestvelWljderingsbedrijf dat in het bezit is

van een gelcQg certificaat voor asbestverwljderen;
5. De Gemeente minimaal één week vóór ultvoe~g op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata

en -bjdstippen;
6. De stortbon en het vrijgBvebewljs van het asbestverwljderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de

eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 tIm 4) ontvangt en betaalt.
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het
asbestverwijdéringsbadrlJf, doch blijft verantwoorDelijk'voor de aanwezigheid van de juiste papieren
(Inventarlsatlerapport en sloopvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de Juiste papieren Qnventarisatierapport en sloop-
vergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2;Artikel3 en 5 en Par. 4, Artikel10 van het
Asbestverwijderingsbeslult 2005.
De door de opdrachtgever In te schakelen bedrijven voor asbestlnventarisatle, asbestverwijderlng en
eindbeoorcleling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in hel bezit zijn van de wettelijk
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.548, 4.54(1 en 4.55a van het
Arbobesluit / Asbestverwijderlngsbeslult 2005.

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B,V.

Asbestinventarlsatle Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke
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+. !>,ILh';IIY
Certlflc.l,I"
Asbestsea

Certificatieschemà blad 16 van 20

Procescertificaat
Asbestinventarisatie

IdentIficatIecode:
SC-540 / 2007 Bijlage B

3. Asbestinventarisatierapport

OnUeend aan Asbestyerwtlderinasbeslult 2005 • Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d,d. 20-02-2006

Paragraaf 2 - Asbestin\lentarisatle
Art.3·1-b:
6db: degene die geheel of gedeeltelijk mw (Iaat) afbreken of uit elkaar nemen (0: dus de opdrachtgever)
.... beschikt over een asbestinventarismierappOrL

Art. 3-2-b:
ook hier wordt weer gesproken over ~ die asbest doet (Iaat) verwijderen (e dus de
opdrachtgever)
•••• beschikt over een asbestlnventarisatlerapport.
Art. 5
~ die de handelingen VBn par. 3 doet I laat verrichten (.. dus de opdrachtgever), verstrakt vóórdat
de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarIsatierapport aan degene die de handeling
verricht (.. dus het asbestverwijderlngsbeddjf).
Conclusie:
Art. 3 an 5 zfJD heel duldeDjk:
De opdrachtgever .beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan
degene die het asbest verwijdert.
Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken.
dus het zelf regelen. .
Zie ook art 4.548-1 fIm 5 en 4.54<1-5 (toevoeging aan Arbo·beslult).

23113093 S8glO Milieu Advies Zeeland B.V.

Asbestinventarisatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

(Projectbureau Zeeweringen)

memo Controle te slopen ruimtes Haven Walsoorden en Haven
Hoedekenskerke (Flora- en faunawet)

Aanleiding veldbezoek

In 2012 zal de dijkbekleding ter hoogte van de havens van Walsoorden (Zeeuws-
Vlaanderen) en Hoedekenskerke (Zuid-Beveland) worden verbeterd. Voordat met
de werkzaamheden kan worden gestart, moet de aanwezige bebouwing welke
tegen en deel in de dijk is gebouwd, gesloopt worden. Voordat het sloopwerk kan
worden uitgevoerd, zijn de drie panden (voormalige havenmeesterswoning
Walsoorden, het voormalig wachtlokaal (van het voormalig veer Hoedekenskerke-
Terneuzen) en Cafetaria de Steiger in Hoedekenskerke) onderzocht op de
(mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen en/of vogels. Tijdens het veldbezoek
(uitgevoerd op 19 oktober 2011 door en ) is
gekeken naar de aanwezigheid van:
• vogels en vleermuizen
• openingen die door dieren als in- en uitvliegroute benut kunnen worden
• spouwmuren, waartussen vleermuizen kunnen overwinteren
• (oude) vogelnesten
• uitwerpselen.

Resultaten

Tijdens het veld bezoek zijn in geen van de drie panden vogels of vleermuizen
aangetroffen. Alleen in de kruipruimte van het Wachtlokaal in de haven van
Hoedekenskerke zijn enkele gaten aanwezig die als in- en uitgang zouden kunnen
worden benut. In de kruipruimte zijn geen sporen van vogels en/of vleermuizen
aangetroffen. In de andere twee panden waren dergelijke openingen niet
aanwezig.
De drie panden bestaan uit enkele muren, spouwmuren zijn afwezig. Ook zijn er
geen diepe, brede scheuren of andere holten aanwezig in muren. De
aanwezigheid van een overwinteringsplaats voor vleermuizen kan daarmee
worden uitgesloten.
Zowel aan de binnen- als buitenkant van de drie panden zijn geen vogelnesten
aangetroffen. Alleen in het achterste deel van het Wachtlokaal (in gebruik als
opslag door de jachthavenvereniging) zijn restanten van een aantal nesten van
Boerenzwaluw zichtbaar. Nadat het Wachtlokaal was 'ontdekt' door jongeren is
enkele jaren geleden het aanwezige raam gedicht, waardoor ook de zwaluwen

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

pia Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
pia Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

T

Datum
24 oktober 2011

Bijlage(n)

Kenmerk
PZDB-M-11304
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niet meer in dat deel van het kantoortje konden komen. De verlaten nesten zijn
daarna verwijderd.

Tenslotte zijn in geen van de drie panden uitwerpselen van vogels en/of
vleermuizen aangetroffen.

Gezien het voorgaande kan de aanwezigheid van vogels en/of vleermuizen in de
drie genoemde panden worden uitgesloten.

In Walsoorden staan naast de havenmeesterswoning enkele forse struiken (o.a.
coniferen) op dijk. Deze dienen zo snel mogelijk maar i.i.g. voor aanvang van het
broedseizoen gekapt te worden omdat deze in potentie geschikt zijn als
broedplaats voor vogels.

Voormalige havenmeesterswoning te
Walsoorden

Voormalig wachtlokaal en Cafetaria De
Steiger te Hoedekenskerke

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
24 oktober 2011

Pagina 2 van 2
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Projectbureau Zeeweringen

T.a.v. de heer
Postbus 1000
4330 ZVV Middelburg

Onze referentie

Betreft
RvdWIMdS123113093

Nieuwe Veerwe9 2-4 te Hoedekenskerke,
overzicht afvalstromen

's-Heerenhoek,

Contactpersoon E-mail:

Geachte

24 november 2011

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van de berekening van de afvalstromen voor de twee panden
aan de Nieuwe Veerweg 2-4 te Hoedekenskerke.

Bij totaalsloop van de panden inclusief bestrating zullen de volgende afvalstromen en hoeveelheden
vrijkomen:

Nieuwe Veerweg 2·(wachthuis)

- Puin : 101 ton
- Bouw- en sloopafval : 1,5 ton

- Dakafval : 1 ton

- B-hout : 3,3 ton

Nieuwe Veerweg 4 (paviljoen)

- Puin : 112 ton
- Bouw- en sloopafval
- Dakafval

- B-hout

: 4,8 ton

: 3,6 ton

: 6,3 ton

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. In het vertrouwen
hiermee uw opdracht correct te hebben uitgevoerd, tekenen wij.

Hoogachtend,

SMA Zeeland B.V.

yo
Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
Heinkenszandseweg 22
4453 VG 's-Heerenhoek

Postbus 25
4453 ZG 's-Heerenhoek
T +31113 352222
F +31113 352 208

E info@sma2eelandhv.nl
I www.smazeelandbv.nl

Rabobank Beveland 34.60.39.169
BIC RABDNL2U
IBAN Nl63 RABD0346 0391 69
BTWnr. NL8044.04.070.B01
KvK Middelburg 22038560

mailto:info@sma2eelandhv.nl
http://www.smazeelandbv.nl
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Projectbureau Zeeweringen

T.a.v. de heer

Postbus 1000
4330 ZVV Middelburg

Onze referentie

Betreft

RvdWlMdS123113094

Havenstraat (ong.) te Walsoorden, overzicht

afvalstromen

Contactpersoon

Geachte heer

's-Heerenhoek,

E-mail:

23 november 2Ó11

nl

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van de berekening van de afvalstromen voor het pand aan. de

Havenstraat te Walsoorden.

Bij totaalsloop van het pand inclusief bestrating zullen de volgende afvalstromen en hoeveelheden
vrijkomen:

- Puin
- Bouw- en sloopafval
- Dekafval

- B-hout

: 237 ton
: 2,6 ton
: 2 ton

: 7,6 ton

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. In het vertrouwen
hiermee uw opdracht correct te hebben uitgevoerd, tekenen Wij.

Hoogachtend,

SMA Zeeland B.V.

Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
Heinkenszandseweg 22
4453 VG 's-Heerenhoek

Postbus 25
4453 ZG 's-Heerenhoek
T +31 113 352 222
F +31 113 352 208

E info@smazeelandbv.nl
www.smazeelandbv.hl

Rabobank Beveland 34.60.39.169
BIC. RABDNL2U
IBAN NL63 RABD 0346 0391 69
BTWnr. NL8044.04.070.B01
KvKMiddelburg 22038560

mailto:info@smazeelandbv.nl
http://www.smazeelandbv.hl
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

l

> Retouradres pia Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Gemeente Borsele
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand

Datum 6 december 2011

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

pia Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
pia Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 0882461994
www.zeeweringen.nl

Conta~persoon
,

nl

Onderwerp Aanvraag Ornqevinqsverqurmlnq sloop café-paviljoen De Steiger te
Hoedekenskerke Bljlage(n)

1

Kenmerk'
PZDB-Z-11347 b \

Het bijgaande wordt u toegezonden

o conform afspraak 0 gaarne reactie voor

o met verwijzing naar 0 om te behouden'

• met verzoek de behandeling over te nemen 0 gaarne retour voor

o met verzoek om advies 0 met dank voor inzage

o met verzoek om commentaar 0 conform verzoek retour

o te uwer informatie

http://www.zeeweringen.nl
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Gegevens bevoegd gezag Gemeente Borsele

Datum ontvangstReferentienurnmer

Formulierversie
2010.02

,
r :

. \.\
, <. ) -

\~AaÏ1vr-a·aggegevens~> •••• _.~. J
Î

1 Lef op: vul hef formulier alsfublieft volledig in.

, 11 ' ,
I!II'I I! ~
I !J 11 I I I1 Projectomschrijving -¥ ~~"e.-5\e.r~\I\.~ \-\oe..k~b\.ce..c~.

i! i! I' I1i III I i I ! . I Gefaseerd indienen 0 Ja U

I/I/ I1 I' 1 )"'1/ ~~~~~~~~Ne~e ~~~~~~
r i i i II! . Overzicht bijgevoegde modulebladen jIII III I,
I J 11

ii

II'I
I 1

I

i

I ,

1 I1. I

11'1 I'il I I i
11111 ! I1

Omgevingsvergunning Datum:

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam

Uw referentiecode

Ingediend op

Aanvraaggegevéns

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

• Slopen

Bijlagen

Nawoord en ondertekening
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1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer

Statutaire naam

------------~------..
Handelsnaam

Achternaam

______________________1t
Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam
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Omgevingsvergunning Datum:

Woonplaats

Adres

I 4 Correspondentieadres1-- .
i I Adres

11

Telefoonnummer
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Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox
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Omgevingsvergunning

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag voor meerdere adressen
of percelen?

Toelichting op locatie

I I II~ ~~~~~~~~
I, III III Il I, 2 Kadastraalperceelnummer -

!I.I,·I I1 C ~ \I
1

I Burgerlijke gemeente-;,?<:_ .........ee" te -:::t:::> c,&e..\ e..

1

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag voor meerdere adressen
of percelen?

Datum: Aanvraagnummer:

_____________ i_

o Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)

,gNee

o Ja
~Nee
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Omgevingsvergunning Datum:

3 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

Uw belang bij deze aànvraag

Aanvraagnummer:

o U bent eigenaar van het perceel
o U bent erfpachter van het perceel
o U bent huurder van het perceel
.RI Anders
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I I i !i 1 I ! 11 III I i '?' Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt? 81 Het hoofdgebouw

11'"1, I, I1 II!, "11 '," I I, lil' " dl' ,I!II, \V
D Een bijgebouw of ander bouwwerk > Vul hieronder de

I I
naam of aanduiding van het bijgebouw of bouwwerk in,

I
',d I I I 1 Naam of aanduiding van het Co.:Ré - po.. ~~, '\~ ne ~~"9f-{. (

I I bijgebouw of bouwwerk i \" ~ a
I1 I! I1 ---_____!__------=.~-,

I 2~~~~~ I
, , 1 II Wat wilt u precies gaan doen?

IIII I,
II lidi
I

1 '11 I
1
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I

Formulierversie
2010.02

G) Geef een exacte beschrijving van
het gedeelte dat u gaat slopen.

Beschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen.

Waarvoor is het (gedeelte van het)
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik?

I
ill Ilij I1 I II u I I

I
I i I
I I 1

I 1I 1 '

I i I I
I I

!

(

"
",. '

1
f

)Kj Het gehele bouwwerk slopen
D Een deel van het bouwwerk slopen > Geef hieronder

een exacte omschrijving van het gedeelte dat u gaat slopen.
D Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

He..~ 9e."'-e.\e ~\:x,\.!......., \"'C__\.

-
I" 3 Afval en gevaarliike stoffen 1-·
I~;-----o-m-h-o-e~ve-e-I-m~;~s-Io-o-pa-fv-a-I-ga-a-t--~--.~~"---.~--"--\o,-~_-\-~-~----.------------------~t~

het? '-> ~

G) Zit er asbest in het te slopen
(gedeelte van het) bouwwerk?

® Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

® Is het (te slopen gedeelte van
het) bouwwerk verontreinigd met
gevaarlijke stoffen?

Omgevingsvergunning Aanvraagnummer:Datum:

.E Jao Nee
DOnbekend

D Ja
~Nee
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4 Sloop methode

(1) Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

o Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
met een voorhamer)

o Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhamer)

~ Met béhulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een .
bulldozer of sloopkogel)

.0 Anders

o Ja
)5f Nee

A o..."'n<Z.. ",-,eA
~.

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen als u hierboven
hebt ingevuld: 'Met groot materieel'
of 'Anders'.

Voert u zelf de
sloopwerkzaamheden uit?

Vermeldt de naam én het
adres van degene die de
sloopwerkzaamheden uitvoert.

5 Slopen in het kader van het bestemmingsplan

III).
I' I I,!'I'

I1 I' III
,,1'1' I
1III I

i! III 1

11' I

I III
I 11
I

I
Id
1 I 1.1i I
!

I

Omgevingsvergunning Datum:

Gaat het om slopen waarvoor op
grond van het bestemmingsplan
een vergunning is vereist?

(1) Geef aan op welke wijze u
aannemelijk kunt maken dat er
op de plaats van het te slopen
bouwwerk een ander bouwwerk
kan of zal worden gebouwd.

, I
1'1
III
!I
I1
"II'

Aanvraagnummer:

o Ja
..81' Nee

.. 0 Weet niet

.~
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~, .,
, . " . ,:--tj.:_

\,~ToeÎie'hting~Slo\pen'-~',.-_---._.
1 Sloopwerkzaamheden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?
_ Kies voor hoofdgebouw als u sloopt op of aan het belangrijkste gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld
een woning. Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een
bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje, Onder een ander bouwwer1<vallen bouwwerken anders dan een
aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping. Dit is bijvoorbeeld een plantenkas, hondenhok, volière of speelhuisje.

2 Sloopwerkzaamheden ~_J
Geef een exacte beschrijving van het gedeelte dat u gaat slopen.
_ U kunt deze informatie ook op een tekening aangeven en als bijlage meesturen met de aanvraag,

3 Afval en gevaarlijke stoffen

Zit er asbest in het te slopen (gedeelte van het) bouwwerk?
_Asbest is een boUVo'materiaal dat gevaartijk kan zijn voor de gezondheid. Voor meer informatie over asbest kunt u terecht bij
uw gemeente.

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.
- U kunt deze informatie ook op een tekening aangèven en als bijlage meesturen met de aanvraag.

Is het (te slopen gedeelte van het) bouwwerk verontreinigd met gevaartijke stoffen?
_Wanneer er gevaartijke stoffen vrijkomen bij uw werkzaamheden, moet u ervoor zorgen dat dit geen gevaar oplevert voor uzelf
en uw omgeving. Wij adviseren u van tevoren te onderzoeken of er gevaartijke stoffen kunnen vrijkomen. Uw gemeente kan u
hierover meer informatie geven.

4 Sloopmethode

11-]'-- I VVeike methode gebruikt u voor het slopen?
_ Dit wordt gevraagd in verband met uw veiligheid en eventuele overtast voor uw omgeving. Het gaat hierbij niet om de methodeI voor het verwijderen van asbest.

[~ __ ~ 1- ---- i,..! '..I.--S--S-Io-p-e-n-j-n-h-e-t-ka-d-e-r-v-a-n-h-et-b-e-st-e-m-m-in-g-S-pl-a-n--------------------...,

!TI '1111 1,111 'I' 'I i ~ef aan op welke wijze u aannemelijk kunt maken dat er op de plaats van het te slopen bouwwerk een and~r b~uwwerk kan Of.

III II!" : I 1 I !.I I! Ill' zal worden gebouwd. ."I1 1 III I1 I • Eventuele beWijsmiddelen kunt u als bijlage meesturen met de aanvraag.

! I '! I
,

I I
; I 11

Ill! I1ï !. I

I
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Omgevingsvergunning Datum:

• Kleurenfoto Slopen
• Situatietekening Slopen
• Plattegrond of doorsnedetekening Slopen
• ASbestinventarisatierapport Slopen
• Chemische verontreiniging Slopen
• Bewijsstuk bouwjaar Slopen
• Verklaring bouwer Slopen
• Verklaring fabrikant Slopen
• Sloopveiligheidsplan Slopen
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Formulierversie
2010.02 L~:_.NáWoord-im·.onëlertekening

Omgevingsvergunning Datum:

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet?

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijkt dat voor één van de
aangevraagde onderdelen
geen vergunning verleend kan
worden, wilt u dan voor de overige
aangevraagde onderdelen wel een
vergunning ontvangen?

Geeft u toestemming om
persoonsen adresgegevens van
de aanvrager/melder en, indien
van toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

g Ja
o Nee--

J 1 ~. • ...

J 1.' ~~ jo '0

'. c ... )
\ f .' '.f

'I , '
"

----------'_8' Ja
o Nee

MJa
o Nee

%Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten zijn verbonden aan het indienen van een 'aanvraag.

Handtekening aanvrager

Datum

HandtekenIng

Handtekening gemac~

Datum

Handtekening
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Ömgevingsvergunning Datum;

bijbehorende bescheiden versturen naar onderstaand
Borsele.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Borsele

Bezoekadres: Stenevate 10
4451 KB
Heinkenszand

Postbus 1
4450AA
Heinkenszand

cvp@borsèle.nl

Postadres:

Emailadres algemeen:

Website: www.borsele.nl

Contactpersoon: receptie gemeente Borsele
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Samenvatting

.Door Projectbureau Zeeweringen is aan SMA Zeeland B.V. een opdracht verstrekt voor het uitvoeren van

een asbestinverltarisatie (type A) op een locatie gelegen aan de Nieuwe Veerweg 2 en 4 te
Hoedekenskerke (bIjlage 1 en 2).

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen sloop van twee havengebouwen. Het doel van dit

onderzoek Is inZicht te verkrijgen in de eventuele aanwezigheid vari asbest en, indien van toepassing, de
hoeveelheid en de wijze van bevestiging. Daarnaast zal per aangetroffen asbesthoudend materiaal de
risicoklasse bepaald worden die tijdens de betreffende sloopwerkzaamheden gehanteerd dient te worden.

In deze asbestinventarisatie zijn monsters genomen van asbestverdachte materialen op de onderzochte

locaties. De monsters zijn onderzocht door Sanitas Milieu Services B.V. op aanwezigheid van asbest. In

onderstaende tabel zIjn de bronnen met asbesthoudende matSrialen vermeld. De aangegeven
hoeveelheden zijn bij benadering vastgestèli:t Exacte hoeveelheden kunnen afwijken van dezë

benadering. Tevens is in deze tabel de risicoklasse opgenomen die tijdens de bebeffende
sloopWerkzaamheden gehanteerd dient te worden.

Bronnr: Trefwoord: Hoeveelheid: RIsicoklaase: Broninfo:
2 Vlakke platen op beidê zijden deur voormalige e.v.- 1.4m2 1 SMA-rt

. ruimte paviljoen (nr 4)

3 Wand- en plafondbeDlatlnll koelcel, paviljoen (nr 4) 52m2 2 SMA-rt
5 V1oer.zeilODkelderluik restaurant Dàviiioen (nr 4) a.6m2 1 SMA-rt

De aangetroffen asbesthoudende materialen .dienen conform de. regelgeving .behorende bij de
aangegeveri risicoklassen door een deskuridig (SCA.:.s30) bedrijf te worden verwijderd. .

Er zijn twee lOcaties·. aangetroffen waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van niet-direct

waarneembaar asbest. Dit betreft. een deel van de beplating tegen de koelcel en de ruimte onder de
houten vloer in het restaurant (beide locaties zijn gesitueerd in het paviljoen, nr 4). Een deel van de

wanden van de koelcel is niet zichtbaar omdat er een muur tegen staat. De wanden die wei zichtbaar zijn.

zijn evenals het plafond bekleed met asbesthoudende platen (bron 3). Mogelijk is tegen de niet zichtbare

wanden ook asbest toegepast. Om dit te onderzoeken dient de muur deels gesloopt te worden. De houten

vloer in het restaurant ligt op een betonvloër, onder de betonvloer is een kelder gesitueerd. Op het

toegangsluik naar de kelder ligt asbesthoudend vloerzeil (bron 5). Dit luik ligt op het niveau van de

betonvloer. Mogelijk kan op de betonvloer hetzelfde Vloerzeil liggen. Om dit te onderzoeken dient de

houten vloerdeels uitgebroken te worden. Ier plaatse van de voomoemde locaties wordt een aanvullende

asbeStinventarisatie, Conform Sè-540 type B aanbevolen. Dit dient uitgevoerd te worden voorafgaand aan
de bouwkundige sloop op het moment dat het pand geheël buiten gebruik is.

De inventarisatie is geldig als ·verplichtè asbestinventarisatie voor sloop ·van de ·twee ·onderzochte

havengebouwen met uitzondering van de twee locaties waar aanvullend onderzoek voor noodzakelijk is.
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Bij het.santreffën van onvoorzien asbest verzoeken wij de asbestsaneerder.bijgevoegd evaluatiefonilulier
ingevuld aan ons te n!toumeren (bijlage n
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1~Inleiding

1.1. Aanleiding en doel

Door Projectbureau Zeeweringen is aan SMA Zeeland B.V. een opdracht verstrakt voor het uitVoeren van
een asbestinventarisatie (typè A) op een locatie .gelegen aan de Nieuwe. Veerweg 2 en 4 te .
Hoedekenskerke (bijlage 1 en 2).

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen sloop van twee havengebouwen. Het dOei van dit

onderzoek is inzicht te verkrijgen in de eventuele aanwezigheid van asbest en, Indien van toepassing, de
.hoeveelheid en de wijze van bevestiging. Daarnaast zal per aangetroffen aSbesthoudend materiaal de

IÏsicoklasse bepaald worden die tijdens de betreffende sloopwerkzaamheden gehanteerd dient te worden -.
" . . .

Als deze inventarisatie leidt tot een .redelijk vermeeden dat niet~irèct waarneembaar asbeSt,

asbèsthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmetle coristrudiedelen aanwezig zijn,
dient er een aànvullende inventarisatie (tyPe B) te worden iJltgevoerd.

1.2. Referentiekader

Het onderzoëk is uitgevoerd cOnform CertIficatieschema SC-540 Asbestinventarisatie met als
uitgangspunt een volledige inventarisatie type A. De analyses worden uitgevoerd door een daartOe door
RvA geaccrediteerd laboratorium ("Stertabj.

1.3. Asbest

AsbeSt (o.a. Chrysotièl, Crocidolièt, en Amosiet) i$. een verzamelnaäm voor een groep natuurlijk
voorkomende mineralen die gekristalliseerd zijri tot een vezelachtige structuur. Asbest heeft een

eenduidige vezelstructuur die onder de microscoop goed is te herkennen. De vezels zijn opgeboUWd uit

langwerpige kristallen, welke bepalend zijn voor de eigenschappen van asbest. Deze eigenschappen (o.a.
hittebestendig, grote slijtvastheid, zuur- en loog bestendig en elektronisch Isolerend) hebben ervoor
gezorgd dat asbest in veel materialen is verwerkt en toegepast.

Medisch Onderzoek heeft aangetoond dat een nadeel van asbest is dat door blootstelling aan
asbestvezels risico voor de gezondheid ontstaat. Om risico's voor meris en milieu te beperken heeft de

overheid het bewerken, verwerken en in voorraad hebben van asbest of asbesthoudende producten

verboden. Verder heeft de oveineid voorschriften opgesteld voor het verwijderen van asbest en
voorschriften opgesteld om emissie te voorkomen.

Bij sloop of renovatie van een object of· een ~ebouw is het verplicht om een. asbeStinventarisatie uit te
voeren alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen.

Tevens is het raadzaam om als eigenaar op de hoogte te zijn van de aanwezlgheid van asbest en de
eventuele risico's hiervan.

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
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1.4. Betrouwbaarheid en regelgeving

De hier gerapporteerde 8sbestinventarisatie is uitgevoerd op zorgvuldige wijze, in overeenstemming met

de geldende richtlijnen en de gebruikelijke inzichten en methoden. SMA Zeeland B.V. beSchikt over een

kwaliteitsborgingssysteem dat voldoet aan NE~-EN-ISb 9001-2008.

In het kader van de waarborging van de onafhankelijkheid verklaart SMA Zeeland B.v. dat zij, öf haar

moederbedrijf, ofeen van haar zusterbedrijven, geen eigenaar is van de te irwentariseren opstallen.

De inventarisatie van asbesthoudelÏde materialen wordt uitgevoerd aan de hand van visuele

waamemingen van verdachte materialen door één of meerdere personen. De herkenning van verdachte
materialen is gebaseerd op de ruime kennis en ervaring van de medewerkers van SMA Zeeland B.V ..

De Deskundig Inventariseerders Asbest van SMA Zeeland B.V. beschikken over de volgende kwalificaties:
- certificaat DTA-B, dan wel aantoonbare ervaring van 500 projacturen verdeeld over 25 projeden (zo

lang SCA Certificatieschema SC-560 nog niet van kracht is);
- certificaat DIA (Deskundig Inventariseerder Asbestinventarisatie) na van kracht komen SCA

Certifiëatieschema SC-560.

SMA Zeel.and B.V. verplicht zich de werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit te voeren.
Het te bereiken resuHaat is niet uitsluitend afhankelijk van de inspanningen van SMA Zeeland B.V., maar
ook van fadoren die buiten de invloedsfeer van SMA Zeeland B.V. liggen. Ofschoon de werkzaamheden

naar beste Inzicht, vermogen én overeenkomstig de eiSen van goed vakmanschap worden uitgevOerd, kan
SMA Zeeland B.V. geen garanties gaven mat betrekking tot de rasuItaten. SMA Zeeland B.V. neemt
derhalve door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en in geen geval

een resuHaatsverplichting en aanvaart dan ook geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen

asbestverdachte materialen, tenzij sprake van grove schuld, bijvoorbeeld door opzet, een en ander

vermeld in de leveringsvoorwaarden van SMA Zeeland B.V.

De houdbaarheid van dit inventarisatierapport is standaard drie jaar. Uiteraard vervalt deze

houdbaarheidsperiode indien binnen drie jaar na de rapportage datum bouWkundige werkzaamheden in of

aan de opstallen zijn uitgevoerd, waardoor asbesthoudende materialen verplaatst of verwijderd kunnen

zijn.

SMA Zeeland B.V. kan niet aansprakèlijk gesteld worden voor eventuele schade of anderszins voor

eventuele gevolgen die voortkomen uit het gebruik en de interpretatie van de in dit rapport gepresenteerde

onderzoeksgegevens.

Door de opdrachtgever naderhand aangebrachte Wijzigingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van

SMA zeeland B.V. tenzij deze wijzigingen door SMA Zeeland B.V. zijn gevalideerd.

23113093 58glO Milieu Advies Zeeland B.V.
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Opmerkingen

Dit rapport omvat een volledige asbestinventarisatie (rapport type A) in het kader van

certificatieschema SC-540 geschikt voor het aanvragen van een sloopvergunning.

Voor de niet toegankelijke ruimtes/gebOuwen en/of objecten enJof waarbij sprake is van een "redelijk

vermoeden" dat niet~dir'eêt waarneembare asbest aanwezig is, is een aanvullende inventarisatie

noodzakelijk alvorens aan de asbestverwijderings- en/of sloopwerkzaamheden wordt begonnen.

Hiervoor is een aanvullend asbestinventarisatierapport "type Bil benodigd.

Dit rapport is niet geschikt om gebruikt te worden als een risicobeoordeling. Hiervoor is een rapport
"type 0" voor benodigd.

Wg verzOèkeh u grondig kennis te nemen van SC-540: Appendix A ."Verplichtingèn van de

opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving", welke als bijlage is toegevoegd aan dit rapport.
Noot voor het asbestverwljderlngsbedrljf: bij het aantreffen van onvoorzien asbest vei'Zoeken wij u.-
bijgevoegd evaluatieförmulier (bijlage 7) ingevuld aan ons te retourneren.

1.5. Onderzoeksmethoden

OPZet van het onderzoek

Voorafgaand aan de inventarisatie vindt een deskresearch plaats op basis van de ter beschikking gestelde
införmatie als tekeningen, plattegronden, bestekken, beschrijvingen etc.

Ten behoeve van de inventarisatie worden:

bestaande documenten bestudeerd;
verdachte materialen visUèel geTnspecteerd;

monsters genomen van verdachte materialen en dubbel verpakt;

monsters door een erkend laboratorium geanalyseerd ter vaststelling of deze al dan niet
asbesthoudend zijn;

locaties waar asbesthoudende materialen zijn aangetroffen geregistreerd.

Alle verdachte materialen worden bemonsterd. De locatielc:euze van de monsters is gebaseerd op de

gegevens met betrekking tot de ter beschikking gestelde införmatie (deskreSearch) ende visuele Inspectie

van plaatsen waar mogelijkerwijS asbest aanwezig zou kunnen zijn.

Bemonstering

De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na de·bemonstering wordt

het breuk-/snijvlak ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. Tijdens de bemonstering

worden veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van mens en omgeving. De bemonstering kan

geschieden met behulp van onder andere punttang (platte of puntige bek,· afhankelijk van het te

bemonsteren materiaal), mes en tape. De keuze van het gereedschap is afhankelijk van het soort

materiaal, de .berelkbaameld en de sta.at van het materiaal.

Reeds besmette ruimtes zullen onder PBM+ condities onderzocht worden (zie onderstaande tabel).

Dergelijke werkzaamheden zullen aan de opdrachtgever gemeld worden.

23113093 . Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
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Tabel 1: Veiligheidsmaatregelen

Stof PBM

!Gjji~dN-lîki'i6~riü1~l~1f~~~iliN~liii.liil=Ii~.îèhi~:~~:j~~
Vezelcement - harde l)ersing PBM

Leidinaisolatie

PBMt<ittenlvefVenlb~umeuze dakbedekkinà

ColoVÎnyl vloerbedekking PBM

Pakkingen/rem- eri frictiemateriaal PBM
Novilon vloerbedekking PBM

Plaatmateriaal - zacht E)ersina . PBM+
Textiellbehang/plelsterwerk PBM

SDultis6latie PBM+
Afdichtinaskoord PBM

PBM

..

PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen (112 gelaatsmBsker, weggool-overail, handschoenen) en geen

onbevoegden in dë bemonsteringsruirnte.
PBM+: persoonlijke ~rmingsmiddelen (lIoIgelBBtsmäsker met inteme aandrijving, weggool-ollerlill en,

handschoenen), geen onbevoegden In de bemonstèrlngsrulmte:

LabonûoriuDDMB~amheden
De ~eselecteerde monsters worden met behulp van fasecontràstmicroscopie met polarisatiefilter en

stêreomicroscópie op asbêsthoudende materialen onderzocht. De monsters worden op de. volgende
asbestmineralën onderzocht Chrysotlel (wit asbest, serpentijn); Amosiet (bruin asbest, amfibool);

CroCÎdollet (blauw asbest, amfibool); Actinoliet (amfibooi); Ahthofyllet (amfibool); Tremoliet (amfib()ol).

Monster-/materiaalcodering
Ten tijde Van de bemonstering krijgen alle monsters de codering Mx, waarbij x het volgm.mmer is.

. - , . ' '. .

Na analyse wördt de codering I!18ngevuldmet een volgletter:
• AA (asbest):' Qenornen .monster met asbest aangetoond door analyse;
_V (vrij van asbest): genomen monster vrij van asbest aangetoond door analyse;

_P:l (asbest): Identiek materiaal als AA, echter zonder monsteranalyse.
Materiaalllocsties die een redelijk vermoeden hebben op aanwezigheid van asbest krijgen de Codering: O.

1.6. OpboUW rapport

Het rapport is als volgt ingedeeld. In de navolgende hoofdstukken komen achtereenvolgens de

deskresearch (hst.2), de lliventarisatkt en de. analyses met de bespreking van de resultaten (hst.3) aan de

orde. Het .laatste hoofdstuk (hst.4) bevat de conclusies van het onderzoek.
De locatie waar d~ inventarisatie heeft plaatsgevonden is te vinden in bijlage 1. In bijlage 2 is de
opdrachtomsèlirijving opgenomen. In bijlage 3 worden de bronnen aangegeven in de situatietekening. Een

fotoraPI>0rtage is opgenomen in bijlage 4. In bijlage 5 zijn de analyseresultaten opgenomen. In de bijlagen

6 en 7 zijn de Risicoklassebepaling en het evaluatieformulier opgenomen. Bijlage 8 bevat de

verplichtingen van de opdrachtgever.

23113093 Sagro Milieu AdvieS Zeeland B.V.
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2. Deskresearch

In dit hoofdstuk worden het vooronderzoek en de hierbij aangetroffen asbe8tVerdachte materialenl
bouwdelen besproken.

De onderzoekslocatie ligt aan de Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke. Het betreft een voormalig

wachthuis (nr 2) ten behoeve van het voorT'rlalig veer tussen Terneuzen en Hoedekenskerke en een
paviljoen (nr 4).

Uit een gesprek met de opdrachtgever is gebleken dat beide panden gesloopt moeten worden in verband

met werkzaam~den in het kader van dijkverzwaring. Door de opdrachtgever is van het wachthuis een
situatietekening ter beschikking gesteld. Hierop zijn geen asbestverdachte materialen en/of bouwdelen te
zien. Van het paviljoen zijn geen relevante gegevens beschikbaar.

Bij de gemeente Borsele zijn geen relevante gegevens beschikbaar ..

Ter plaatse van de onderzochte bebouwing lieeft·voor zover bekend niet .eerder een asbestinventarisatie
en/of een asbestvet'INijdéring plaatsgevonden.

Uit het deskresearch is geen informatie voortgekomen dat leidt tot een concrete verwachting \ian
asbestverdaeht materiaal.

23113093 Sagro Milieu Advies Zeelànd B.V.
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3. Inventarisatie en resultaten

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van de Inventarisatie én de rèsultaten bésproken.

3;1. Ultvoèrlng liwentarlsatie

De inventarisatie (type A) is uitgevoerd op 30 oktober 2011 door de heer W. van 't Leven. Hierbij zijn de

twee havengebouWen Visueel beoordeeld op de àanwezigheid van asbest. Er ~Ijn vijf asbestVerdachte

bronnen aangetroffen.

3.2. Resultaten inventarisatie en analyse

De volgende asbestverdachte materialen zijn aangetroffen:

Tabel 2: Aabestverdachte materialen

Bronnr: 1 ·.Vlakke .. n
M01 VPlaats: Waciithuls, nr 2, vooT

· dëuropening en achterkant

ri\eterkilst

Goed

.Gespijkerd

Nvt

2129 tJin 2131

Bereikbaarheid:

WIJZe bevestigen:

Hechigebonden:

Fotonr:

Analyseresultaten: Geen asbest aangetoond

Bronnr: 2 · Vlakke aten .
Paviljoen, nr 4, tegen beide

zijden deur voormalige

· c.v ...fuirnte
G~ Hoeveelheid:

Scharnieren (gehele deur) Oppervlakte (geschat):

Ja RisICOklasse:

2146 tlm 2148 Saneringsadvies:

Plaats:

Bereikbaarheid:

Wijze bevestigen:

Hachtgebonden:

Fotonr:

Monstemummer:

Hoeveelheid: 2 pisten

Oppervlakte (geschat): .6,2m2

Risicoklasse: Nvt

Nvt

el
Monsterriummer: M02AA

.2 platen

1.4 m2

Deur als geheel

verwijderen zonder asbest

te bewerken

Analyseresultaten: 2-5% chrysotlêl

23113093 10Sagro Milieu Advies ZeelandB.V.
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Bronnr: 3

M03AAPlaats:. Pavlijoen, nf 4, tegen Monsterriummer:
wanden en plafond koelcel

Matig - Goed Hoeveelheid:

.Gespijkerd/geniet .OppeiVlakte (geschat):

Ja Risicoklasse:

2149 tlm 2155 SaneringsadviéS:

Bereikbaarheid:

Wgze bevestigen:

Hechtgebonden:

Fotonr:

Meerdere platen
52m2

2

Demonteren en
verwl' eren

Analyseresultaten: 2-5% chrysotiel

0,1-2% crocl.doliet

Bronnr:4 Vlakke laat

M04VPlaats: Pavlijoen, nr 4, tegen muur Monstemummer:
In keuken

Bereikbaarheid:
Wgze bevestigen:

Hechtgebonden:
Fotonr:

Goed

Geschroefd
Nvt
2156en2157

Hoeveelheid:
Oppervlakte (geschat):
RlSlcoldasse:

Sanerin advies:

Meerdere platen
2,3m2

Nvt
Nvt

Analyseresultaten: Geen àsbest àangetoond

Bronnr: &

Hoeveelheid:
Oppervlakte (geschat):
Risicoklasse:

Saneringsadvies:

Vloerzeil-

Monstemummer: M05AAPlaats: Paviijoen, nr 4, op

kelderluik In restaurant
Goed

Gelijmd op kelderluik
Nee
2158 en 2159

Bereikbaarheid:

Wijze bevestigen:

Hechtgebonden:
Fotonr:

1 stUk
O,6m2

Anälysere&ultaten: .

Luik als geheel verwijderen

zonder asbest te bewerken

Een deel van dewànden van dë koelcel is niet zichtbaar omdat er een muur tegen staat. De wanden die wel

zichtbaar zijn, zUn evenals het plafond beklaed met asbesthoudende platen. Mogelijk is tegen de niet

zichtbare wanden ook esbest toegepast. Om dit te onderzoeken dient de muur deels gesloopt te woR:te.t

De houten vloer in het restaurant iigt op een betonvloer, onder de betonvloer is een kelder gesitueerd. Op het

. toegangsluik naar de keldar ligt asbesthoudend vloerzeil. Dit luik ligt op het niveau van de betonvloer.

Mogelijk kan op de betonvloer hetzelfde vloerzeil liggen. Om dit te onderzoeken dient de houten vloer deels
iJitgebroken te worden.

In bijlage 6 is de risicoklassebepaling opgenomen aan de hand van de tooi SMAn. SMAn Is bij de

bovengerio~mde bronnen gebruîkt als broninfo. Tevens is informatie opgenomen over saneringsregime
behorende bij de risicoklassen.

23113093 Sagro Milieu AdvieS Zeeland B.V. 11
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3.3. Uitsluitingen en beperkingen

De inventarisatie is geldig als verplichte asbestinventarisatie voor sloop van de twee onderzochte

havengebouwen met uitzondering van de twee locaties waar aanvullend ondertoek voor noodzakelijk is.

Dit betreft de koelcel en de houten vloer in· het restaurant. Ter plaatse wordt een asbestlnventaiisatie.

conform SC"540 type B aanbevolen. Dit dient uitgevoerd te wordell voorafgaand aan de boUwkundige

sloop op het moment dat het pand geheel buiten gebruik is.

23113093 Sagro MilieiJ Advies Zeeland B.V.

Asbestinventarisatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekerisker1te
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4. Conclusies

In deze asbestinventarisatie zijn monsters genomen van asbestverdachte materialen op de onderzochte

I~catles. De monsters zijn ~mderzocht door Sanitas Milieu Servicas B.V. op aanwezigheid van asbest

In onderstaande tabel zijn de bronnen met asbesthoudende malerialen vermeld. De aangegeven

hoeveelheden zijn bij benadering vastgesteld. Exacte hoeveelheden kunnen afwijken van deze

benadering. Tevens i.s În deze tabel de risicoklasse opgenomen die tijdens de betreffende
sloop'tNerkzaamheden gehanteerd dient te worden.

Tabel 3: Bronnen aabesthoudende mate.rialen

Bronnr: Trefwoord: Hoeveelheid: RisicoklasSe: Broninfo:
:2 ~ .. . ..

1,4 rrfVlakke platen op belde ~den deur vootmaligè c.v .... 1 SMA-rt
ruimte DavIIJoen (nr 4)

3 Wand- en DlafondbeDlatina koelcel Davilioen (nr 4) 52 m2 2 SMA-rt

5 Vloerzeil ODkelderluik restaurant. D8vliioen (nr 4) a,6m2 1 SMA·rt

De aangetroffen asbesthoudende materialen dienen conform de regelgeving behorende bij de
aangegeven risicoklassen door een deskundig (SCA-530) bedrijf te worden verwijderd.

Er zijn twee locaties aàngetroffen waarbij sprake· is van een redelijk vermoeden van niet.;cjirect

waarneembaar asbest. Dit bfmeft een deel van de beplating tegen de koelcel en de ruimte onder de
houten vloer in het restaurant (beide locaties zijn gesitueerd in hét pavHjoen, nr 4). Een deel van de

wanden van de koelcel is riiet zichtbaar omdat er een muur tegen staat. De wanden die wel zichtbaar zijn,
zijn everials het plafond bekleed met asbesthoudende plalen (bron 3). Mogelijk is tegen de niet zichtbare

wanden ook asbest toegepast. Om dit te onderzoeken dient de muur deels gesloOpt te worden. De houten

vleier in het restaurant ligt op een betonvloer, onder de betonvloer is een kelder gesitueerd. Qp het

toegangsluik naar de kelder ligt asbestheiudend vloerzeil (bron 5). Dil I~ik ligt op het niveau van de

betonvloer. MQgelijk kan op de betonvloer hetzelfde vloerzeil liggen. Om dit te onderzoeken dient de

houten vloer deels iJitgebroken te worden. Ter plaatse van de voornoernde locaties wordt een aanwIlende

asbestinventarisatie, conform SC-MO type B aanbevolen. Dit dient uitgevoerd te worden voorafgaand aan
de bouwkundige sloop op het moment dat het pand geheel buiten gebruik is.

De inventarisatie is geldig als verplichte asbestinventarisatie voor sloop van de twee onderzochte

havengebouwen met uitzondering van de twee locaties waar aanvullend onderzoek voor noodzakelijk is.

Bij het aantreffen van onvoorzien asbest verzoeken wij de asbestsaneerder bijgevoegd evaluatieformulier
ingevuld aan ons te retourneren (bijlage 7).

23113093 Sagro Milieu AdvieS Zeeland B.V.

AsbestinventarIsatIe Nieuwe VeeJWeg 2 en 4 te Hoedekensketke
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Bijlage 1

Inventarisatie locatie
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ONDERZOEKSLOCATIE

Onderzoekslocatle:
Kenmerk:
Schaal:

Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke
23113093
1 : 25.000

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
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Bijlage 2

Omschrijving opdracht
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OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

OpdrachtomachriJving: Asbestinventarisatie van twee havengebouwen

Onderzoekslocatle: Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke

Onderzochte bouw- en
De gehele gebouwenconsbuctledelen:

Datum identificatie: 30-10-2011

Inventarlseerder(.): Dhr. W. van 't Leven

Type Inventarisatie: XA OB 00

Datum autorisatie: 24-11-2011

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
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Bijlage 3

Tekeningen
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Bijlage 4

Foto's
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paviljoen
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Bijlage 5

Analyseresultaten
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SANITAS INSPECTIES & ANALYSES B.V••
SMA Z nd B.V.
T.a.v.
Postbus25
4453 ZG 's-Heerenhoek

Datum
Ons project nr.
Pag!nanUlllller
Document nr.
Uw referent!e nr.

RAPPORTAGE ASBEST IDENTIFICATIE
02/11/2011
11.32737"02
1 van 1

0563358701/20111102/0951
23113093 .

DOel. vaD bat 0DdaZ'1IOtIk .
Ret onderloek bad tot doel vast te .tellen of en zo ja in welke gebalten de les asbeetsoorten iD de monster.
aan_ziv zijD. De èIully•• ia uit91i!VOerdcooform lIEN 589&, _i 2003. De &na4yae ia veaccnditeerd onder RvAteatenl accreditatie nr. L-423. Ia geval IIOnsternwng niet door Sanitaa I , A ia uitgevoerd tan &ij pen
veriultwoordingcsrapn over de her~OIIUItvan de aangeleverde lIIODatereen beert bet nauluat alleen betrekking
op de onderzochte IIIOIUIten.Dit rapport _g uitsluit.nd in zijn geheel worden gereproduceerd.
Datum iIionaternEiming
Datum ontvangst
Detum analyse
Monster. afkomstig van
Monstergeqevens .

30/10/2011
02/11/2011
02/11/2011

• SMA Z.eeland B.V.
Nieuwe Vëerweg 2 en 4 te Hoedekenàkerke

AlllluteoOft (al.. )lil Mcm8tezauabri'WiD9 _tuiaal. CIII\ .l1li:) cao 0nI BB
1 .r. 2 plaat voor deur an achterzijde N.E. in vlakte plaat - - - - nvtwrtpl ..ta
2 8r. • Plaat op dear ~. cv-ruimte vlakke piaat 2-5 - - - ja
J lIr.• wand en plÀfond plaat koelcel vlakke plaat 2-5 - 0,1-2 "- ja

• Br. • plaat tegen·reàtaarant ·lIiuar in keuken vlakke plaat - - - - nvt
5· IIr.tV1Oerzeil op kelderluik in reataurant zeil 30-60 '" - .,. nee

.

Aangetroffen a.best ingedeeld in klassen: <0,1 I 0,1-2 I 2-5 I 5-10 I 10-15 I 15-30 I 30-60 I >60
M C, iDOnsternWllller CVE ..overige soorten ''lremollet,.Áctinol1et, AIIthotyl1iét)
Elm' D qewiehtsproeenten RB ~ heebtgebonden (Volgens HEM 5896 Mei 2003)
eRR - Chryaotiel ..asbest niet aantoonbaar (conc < 0,U)
ANO ..Amosiet pos ..asbest aanwezig, niet in , uit te drukkenCRa • Crocidoliet nvt.. niet van toepassing
Opmerkingen: Geen

SANIlIIS 'I'l5PfC'mS & ANALYse. B.". ZÜideinde 68,2991 Lie: Barendrecht POStBUS 414, 2990AK Barendrecht 0-
T 010-29 22940 IF 010-2922944 IM: Rotterdam 24354120 BTW NL8126.31.195.B01 tNfoOsanitas-groep.nl www.sanilas-gl.oep.nl :.-

http://www.sanilas-gl.oep.nl
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Bijlage 6

Risicoklassebepaling
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SMA-rt 2009-APR RIsIcoclassifIcatIe
Aangem •• kt op 09 november 2011 om lIh16 (34473755)
SMA Zeeland •• V. SCA-code: 02-D020006

Due rislcocl •• sfflClltle m•• kt onverbrekelijk onderdeel uit viln het a.bestinventarlsaUarapport (02-D020006-
23113D93]; het Inventarl .. tliebureau verkl.art d.t cle Invoer geheel overeenkomt met tie _rlralljke "ron.ltu.tle.

~"'·"'8
_

C"Ufttltlt
A~btlt

Ascert
Iti. ntlficatle

Pr.Jectcode
Br.nn.am
.roncode
.r.nbeschrljvlng

23113093
Bron 2
M02

Plaat op deur voorinalige e.v.-ruimte, pavilJoen, nr 4

Prod.uctapecfflcatle

Sltu.tle A Gebouw/object sanering professioneel
BInnen I bulten Binnen
M.tarl.al Asbesteament
Product vlakke plaat
Hachtgebonclenheld Hechtgebonden
Soorten en .!Mo ...... t 2-5% chrysotlel
AnalylleCèrtlflcaatnr. 056335B701/20111102/0951
ProductepaCIfIcatie BeplaUng op de.ur

Activiteit los materiaal of object/constructie/Installatie als geh....1 verwiJd..r..n,t~ftd-~d ... ~ ,·~"""·'·~"-~·"""'+-·~-"'~~·--~·-r-~·- "~"-~"~ '-""'-_". ,~'-.' .--~;..•. -.
;-.,L..:-,_-.;-t..~;,l;",,': __.~_'. '~- ._ .__:_ .1' .",~~ ••

"veatlglng Asbest afgeschermd of obj ..ct/constructle/lnstallatle als geheel te verwIjdenen
• Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder br..uk 0' Incidentele bneuk.

• Oe toepasSIng (materiaal, object, constructie, Instaaatle) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen alln het asbesthoudende materiaal nodigzijn. .

Matarla.lopperwla' m2 (par to.p ••• ln.> 1.4{~~~~~,~.~ :~~:'=""~.:~~~_~.~r"C_,-~.~ ';~ ",.: • -Ór-

RIIlcok"_ "'''d.lln. 1

SC -530, rlSlcokiasse 1
1

. . -.--"_-~"'.

Protocol handeling
RI.lcokl ••••• Inclcontrole

Protocol .Indcontrole NEN 2990 module visuele Inspectier.~t~l:i,ei.ii~~.' ,'_"n -'~'~ ~~."'~'-,---- ~-,. '-~-'~ .

., : ...._.,:;..}~.~_,!...,·.'.,~T_::~,_...x: ___:~~__. ~_'__._,'.'_.-=-.,.. __' _-""'_.', .<. ,.•

Afscherming Werk .... I.d Afbakenèn / markeren

De plaatsen wllllr asbest wondt verwijderd 0' onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgèbakend en gemarkeerd. Oe afbakening dient met
waarschuwingsborden en afzetlingsilnten te geschieden.

Per.oonnJke bellchermlng Half'gelaatsmasker

Tijdens de weriaaamheden dient besc:herm8ude lcIeci"" te warderi gednIgan iIeSChIkhoor het werken mlllasbesl; deze kan bestaan uit een al'spoelbare
(1011'1)1)CM!raII .. afNasbaar schoeisel cq wiligheldslanen ti ~ wegwerpol8'schoenen .. o(MIr8l1.
Tijdens de werlaaamhaden dient biJ lOOrkeur een halfgelaatsmasler P3 ofP3c1sposabie masker te worden gedl8gen.

Beschrijving _rkmethoda al •• m.an:
• Het verwijderen van asbest gebeurt vIII demontage.
• Aan de verwijderIngsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.
• Het te verwijderen materiaal wordt geïmpnegneerd of bevochtigd; Indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kiln van daze maatregel worden

afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden Ing..pakt In plastic. ..
• Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen nestdelen In het werkgebied kunnen ilchterbliJven.
• Indien de Vloer bestallt uit ruwe of moeilijk reinIgbare oppervlakken dek de vloer met plaStIc folie af.
• Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwildering en verpak het In dBaNoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking

voorzien van een asbestgevarenstJcker en voer het afval ef.
• Reinig het gebruikte gereedsthap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheuNaste verpakking voorzien van ..en

asbest;evanenstlc:ker.
• Controleer de directe omgeving op aanweZigheid van restanten; Indien nodig wordt nogmaals gestofZUigd met een stofzuiger voorzien van HEPAfilter(NEN-EN 1822). . _ .

Beschrijving elndcon_la:

Er dient een vISuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie ..",

(34473755)



SMA-rt 2009-APR RIsicoclassificatie .
À.neemaakt op ·09 november 2011 om 16h16 (34473755)
SMA Zeeland B.Y. SeA-code:
Deze rlilcocl .. slflcatie maakt onverllrekelljk ondenleel uil van. . [02-D020006-
23113083]; het Inventarisatie bureau verklaart dat de Invoer Oeheel o"ereenkomt. met de werkelijke bron.ltuatle.

SI"~I"1
CtflJh'. ane
A .... n

. Ascert
Jden~hc.tle
Projectcode
Bronnaain
Broncode
BronbeachrlJvlng

23113093
Bron 3
M03
Wand- en pillfondbeplasting koelcel, pavUjoen, nr 4

Hechtgebondenheld
SOorten en ~ asbe.t
Anal, ilecertlflc •• tnr ~
ProdulCIspeclflcatie
Activiteit

~i[I!¥i~.
Beve.t.lngI.m~;-;;--:-..--
.~~ ,.~\.~:!._._~ _,

... Icokl handallng
Protocol "andellng
RI.lcokla •• e eindcontrole
Protocol eindcontrole
~;:;~. _;t:";:ii;;-:'-- ...
~!"'~~~t-~-t'_#f_. ~~ <.

AfKharmlng _rkOelllad Containment
Voorafgaahef alln de werk2.aamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-SlO BUlage B (TechnIScheUitvoering)

~rodUC:"P.cl"c.~e
Situatie
Binnen I bulten
Mablrl •• 1
Product

Persoonlijke lIe.chermlng

A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen
Asbestcement
vlakke plllilt
ttectitgebonden
2-5% Chrysotlel, O,l-2'Mocrocldollet
0563358701/20111102/0951
wandbeplatlng
demontage (als geheel verwijderen)...... ,._. _,' ""'"!o"_---, .. -- -'--'~ ~ -_: ......... -__..._.. - ~

Gespijkerd
4a1j' .. "':' .• ' '" ----.---~.~-!_:_ ..._. :..+

2
SC-530, rlsleoklesse 2
2
HEN 2990."""""""._ .... ~._"'.- .....-._---,__ _ .:

~ Tijdens de werk2..amhéden illent een volgela8tsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.
AfhankelUke adembescherming

Beschrijving _rkm.thocle ."emeenl.
• Dè asbestVenilljderingswerkzaamheden dienen te woiden uitgevoerd In overeenstemming met de op het formulier Ungegeven specificaties en

omstandlSlheden. Te allen tijde dient vezelemIsSIe zoveel mogelijk te worden beperkt.
• Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplen te worden opgesteld conform de SC·530 Bijlage G (Werkplan).
• Dè werkzaamheden cilenen te worden uitgevoerd conrorm SC-S30 BIjlege B (TechnlSi:tie Uitvoering).

Beschrljvlnll _rkmethode .peclflek:
Demonteer op zodanlgé wijze dat brekèn wordt voorkomen: genlette/gespljkerde/geschroefde bepletlng:

• verwijder spijkers, nlet;Jesof drllal de schroeven los
• gelijmde/gekitte beplallng: steek en 11k de IUmleag cq kltlaag los
• beplall"g !)'Iet gekitte gleslatten: snijd de k!tranden door en varwljder de glaslatten rondom
;, geklemde enlof niet vrij toegankelijke beplatlng: hak de beplatlng vriJ met behulp van handgereedschappen en/of pneumatisChe gereedschappen

Voer het plaatmaterIaal zonder breken af als asbèsthoudend afval

Beschrijving .Indcontrole:
Er dient een elndcontt.ole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) Inspectie-Instelling te worden uitgevoerd volgens NEN2990, ondérdeel visuele
Inspectie en onderdeelluchtmetIngen. . . ..

(34473755)



SMA-rt 2009-APR RisicoclassIficatIe
"engemeellIl op 09 november 2011 Din llhll (34473755)
SMA Zeeland B.V. SCA-code: 02.D020001
Deze rlslcocl ... 'flcet'e maellt onverbrekelljll onderdeel uit van het aebestlnventerlsatl.r.pport [O:Z-DO:ZOOOI-
Z31130'3); het Inventerlutlebureau verIlIaIIrt det de Invoer tieheel overeenkomt met de _rkellJke bronsItustIe.

J\lC~'...
, Certtl",",

4Ib."

Ascert
Identlflcatte

Projectcode
Bronnaam
Broncode
.ronbe.chrIJvlng

23113093
Bron 5
MOS
Vloerzeil op kelderluik In restaurant, paviljoen, nr 4

Produc:tllp.clflcatt.

SltullUe
Binnen I bulten
Meterle.1
product
Hechtgebondenheld
Soorten en 'MI e.b •• t
Productspeclflcetle
Activiteit

~j,,"d,!hi ..i.n

A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen
Vinyl vloerbedekking
vinylze" / asbellthoudende onderlaag
Nlet-hechtgebonden
30·60'1'0 chry sotlel
Vlnylzell op hout/boerd ondergrond
los materiaal of objeCt/constructie/Installatie als geheel verwUderen

- ..•. ~-:-_. ê" -, - . .'. - -- ._. - --. " .:-- ~.~. _ ..

•• v.stlglng LDs

• TIjdens de sanering blijft de ondervloer Intact (geldt elleen voor los zeil en voor zeil gelijmd op houten pleten/panelen of gelijmd op asbestvrlje
vloerbedekking).

r~.s'~~i~~~~_
R1.tcollle .. e hendeling 1
Protocol hendelIng SC'S30, rISIcokIeSse 1
R1.'colllasse eindcontrole
PrOtocol elndConlrole NEN 2990 module visuele Inspectie
~"""'-':.:r-.~~'""" ~~"""_'--"r-:'-- _'-, " .. ,.o,~, - ,.~,".,..--.~, ... ":"",; r~''r- _? ~"!"'"'_"•.,......".........r'~, ......_.~~~;~~~~~e~~.-"--
"bieh.rm .... _rkgebl.d Afbakenen / markeren

De plaatsen waar aSbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dleneri duidelijk te zijn afgebekend en gemarkeerd. De afbakenll\i dient met
wearschuwlngsborden en at.letlll\ilUnlen te geschieden.

," :.

Pertloonlljke be.chermln, . HalfgelaalSmllsker ... ... . . ..

1iJdens de .we:taaainheden dJent besdlémienile Jdedlng laWORIen gedragen geschikt \OOI' het warken met asbest; dem lean bestaan uit aal afspoelbare
("'mA) CMlranen aft.'asbaar schoeisel cq wlllgheldslaal88l'l or ~ wegweIpOI.eI'SCoenen en -<MIIBf1.
lljdens dewerkmam.'leden dJent bij 1000ItiIEiur aal halfgelaatsmaslallr P3 ofP3 dsposable masker. worden gedragen.

Be.chrlJvlng _rkmethod. alg."'eenl
• Het verwijderen vlln asbest gebeurt vie demontage.
• Alln de verwijderingsbron wordt een effectieve stDfafzulglng toegepast.
• Het te verwijderen materiaal wordt geTmpregneerd 0' bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel warden

IIl'gezlen. Het materieallean ook vooraf (deels) Worden Ingepakt In plastic.
• Het 115best dient zodanig Ie warden verWijderd dat geen restdelen In het werkgebied kunnen achterblijven.
• Indien de vloer bestaat uit ruwe 0'moeilijk relnfgbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie IIf.
• Verzamel het asbesthoudende afvlIIlo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het In daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking

voorzien ven een asbeslgevarenstlcker en voer het afval af.
• Reinig het gebrUikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht In een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een

asbeslgevarenstlcker. I

• Controleer de directe omgeving op nnwezlgheld van restanten; Indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter
(NEN-EN 1822).

Be.chrljvlng _rkm.thode .peclflek:
Zeil gelijmd op vloerplaten:

• Snijd het zeil op de naden van de vloerplaten helemaal door; houdt hlerb~ het zeil tijdens het snijden goed vochtig met de spuit
• Steek de koevoet of het breekijzer voorzichtig onder de vloerplaten, zodat de platen Induslef het zeil loskomen; doe dit voorzichtig om de kens op

breken te voorkomen.
• Maak de platen nat en voer ze af als asbesthoudend afval.

Zeil gelijmd op oude asbestvrije vloerbedekking:

• Snijd de belde lagen vloerbedekltlng In één keer lOt op de ondervloer In stroken van 10 tot 1S cm breedte; houdt hierbij het zeil tijdens het snijden
goed vochtig met de spuit

o Trek Iedere strook vanaf één van de uiteinden omhoog; gebruik hierbij het steekljter of plamuurmes,
o Verwijder het asbeslhoudende vinvilelI samen met de andere vloerbedekking. Zorg daarbij dat het asbeslhoudende zeil niet loskomt van de andere

vloerbedekking
o Maak de verwijderde stroken nat en VOer ze af als asbesthoudend afval.

Los zeil:

o Rol het vinylzeIl voorzlchtlg op zonder het te beschadigen.
o Maak de onderiaag van de vinylzeIl nat en verpak het zonder te verkleinen in een daarvoor geschikte en gesloten verpakking voorzien van etiket

"asbest bevattend" en voer het afval af.

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een visuele Inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conrorm NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie .,",

(34473755)
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INFORMATIE MET BETREKKING TQT PE ASBESTINVENTARISATIE

Indeling in rIsicoklassen ten behoeve van verwijdering
Ten behoeve van de toekomstige verwijdering van de asbesthoudende matèrialen dienen deze door het

gecertificeerde SMAZeeland a.V. ingedeeld te worden in een risicoklasse. DeZe indeling is gebaseerd op

het Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbo-besluit (Implementatie van wijzigingsrichtlijn nr.

2003/18IEG) Staatsblad nr. 348. juli 2006. Op basis van dit besluit heeft het ministerie van SZW
beleidsrichtlijnen opgesteld en is het instrument SMArt. onderdeel van de zogenaamde "Stoffenmanager

ASbest" iil gebruik Om eenduidige indeling op basis van genoemde parameters te vergemakkelijken.

Eenduidige overdracht van gegevens naar een asbestverwijderingsbedrijf wordt hierdl)or bevorderd. De
Stoffenmanager AsbéSt is gebaseerd op 'de database van het TN~r8pport R2004/523. De Indeling
bestaat uit 3 klassen. te weten:

Klasse 1
Van toepassing als bij verwijdering de grenSWaarde van 0,01 vezels/mi lucht niet wordt overschreden. Op

grond van het TN~rapport geldt dit bij intact. hechtgebonden inat~rialen. die zonder vel'$panende en
zonder breuk te verwijde~n zijn. Het verwijderingbèdrijf hoeft voor deZe verwijderinQwei'kZaàmheden niet
(meer) gecer:tificeerd te zijn. Het saneringsregime Is als volgt

- perSoonlijke. beschermin(!lsmiddelel'1 behoeven beperkt te worden getroffen tenzij de
asbestconcentratie de grenswaarde overstijgt;

- een ri1edi~che dossier van de betrokken Werknemers behoeft niet te worden aangelegd;

- tijdens de werkzaamheden moet toezicht gehouden worden op het asbéStgehalte In de lucht (er dient
dus op gezEi!tte tijden gemeten te worden. afhankelijk van de eerste rislcobéoordeling); ~ metingen
worden uitgevoerd ovèrëenkomstlg een bij ministeriele regeïlng vaSt te slellen methode Of een andere

. methode. Indien deze gelijkWaardige l'éSultatèn oplevert (deze regeling Is nog niet voorhanden). De
metingen moeten worden uitgevoerd door een persoon die de vereiste deskundigheid bezit. De
analyses moëten door èen laboratorium worden uitgevoerd, dat voldoende is toegerust en ervaring
heeft met de vefeiSte identificatietechnieken. De resultaten worden getoetst aan de grenswaarde.

bij overschrijding van de grenswaarde dienen doeltreffende maatregelen te worden genomen om de

Concentratie terug te brengen tot onder de grenSwaarde; I.ndat geval dienen de betrokken Werknemers

doeltreffend te worden beschermd tegen blootStelling· aan asbeslstof (gebruik van Persoonlijke
beschermingsmiddelen, zoals een volgelaatsmasker met een P3~filtër.

- werkilemers meeten correct zijn voorgelicht; Nieuw element is dat hièrblj aandacht moet worden
besteed aan het synergetisch effect van roken op de gezondheid.

- de concentratie asbeststof moet zo laag mogelijk worden gehouden;

- na voltooiing van de werkzaamheden dient een visuele eindinspectIe door een RVA~geaccrediteerde
.inspectie-instelling te worden uitgevoerd.

Klasse2

Van toepassing als bij verwijdering de grenswaarde van 0,01 vezels/mi lucht wordt overschreden maar

minder bedraagt dan 1 vezel/mi lucht. De preventieve maatregelen komen overeen met het bestaande

regime. Afhankelijk van de situatie kunnen de asbesthoudende materialen in containment met onderdruk.

$agIO Milieu Advies Zéeland B.V.

Asbestinventarisatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke
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couveusezak en/om met bronmaatregelen verwijderd worden conform de eisen in het Certificatieschema
SC-S3D. De adembescherming bestaat hierbij uit een volgelaatsmasker met afhankelijke lucht aandrijving.

Klaase3

Van toepassing als bij verwijdering de vezelconcentratie meer bedraagt dan 1 vezeVrnI lucht. Voor deze
klasse geldt een verzWaard regime. Het betreft met name niet hechtgebonden asbest zoals, spUitasbest,
isolatie en zachtboard. Ook de ~indbeoordeJing is verzwaard. Bijvoorbeeld dienen ook in aangrenzende
ruimten metingen verricht te worden (programma hiervan is nog niet vastgesteld).
De asbesthoudende materialen dienen in cOntainment met onderdruk ~èrwijderd worden conform de eisen
in het Certificatieschema SC-530. Oe adembescherming bestaat hierbij uit een volgelaatsmasker met
onafhankelijke lucht aandrijVing.

Asbestlnventarlsatiepllcht

De asbestinver:Jtari~eplicht blijft gehandhaafd en·moet Worden uitgevQerd voorafgaande aan:
het geheel of gëdeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van
grondwer1cen,of objecten waarin asbesthoudende malerialen materialen zijn verwerkt;

- het verwijderen van asbesthoooende materialen uit bouwwerken of objecten;
het opruimen van asbest ·of asbesthoudende materialen die ten gevolge van een incident zijn
vrijgekomen. -

Door het gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijf wordt een risicobeoordeling gemaakt (asbestbronnen
worden ingedeeld in risicoklasse 1, 2 of 3. Oe resultaten worden opgenomen in het inventarisatierapport.
De uitzondenng~n op de inventarisatieplIcht en daarm.èe ook buiten het beschreven verwijderingsregime,
Zijn niet gewijzigd. De volgende uitzonderingen gelden: .

bouWWerkenof objecten die op of na 1 januari 1994 zijn vervaardigd;
- asbestcement waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolbuizen en mantelbu.izen of delen daarvan,

voor zover zij.deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingliet.
- asbesthoiJdende rem- en frictiematerialèn;
- asbesthoudende geklemde vIoèrplaten onder verwarmingstoestellen;

het als geheel verWijderen van asbesthoudende verwarmingstoestellen;
- asbesthoudende beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
- asbesthouderide pakkingen uit verbrandingsmotoren;

- asbesthoudende Pakking uit procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een nominaal
vermogen van minder dan 2250 KW;

- wegen als bEtdoeldin het Besluit aSbestwegen Wms.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden met asbesthoudende grond (ProductenbesJuit asbest) dienen deze
te worden begeleid door een persoon die in het bezit is van een certificaat vakbekwaamheid
arbeidshyglêne of veiligheidskunde. De eisen met betrekking tot de deskundigheid bij het werken met
asbest zijn verder niet gewijzigd.

2311:ro93 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.:

Asbestinventarisatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke



;····m···.·a···I,,
J. MiLIEU E.N RUI MTE

Bijlagë 7

Evaluatieformulier

23113093 .. Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

AsbesünvetrtariSatië Nieuwe veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke. .. . . , . . "



5ma
MILIEU EN RUIMTE

EVALUATIEFORMULIER ASBESTINVENTARISATIE

,~·!~~~~~e~tI'!,~Pi~~t~~ji~~~§(~;f1i";·.~i~~~~:~dj;~tt;~f~~f~~~~~A~t;~l'~~:~!~~:
Naam asbestinventarisaliebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum

Naam asbestinventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nunmer
Vrijgave datum

Naam 81!1bestinventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum

~JlH.Mïi',~0c)~:i~i~;:~:~l'.~~~~~~1:*!~~~~~~.,.~~.I;~
Omschrijving Plaats Hoeveelheid

À8~~îiri~"'Jf·;w.;~f;~:':!l~l~~:~Wl.~t~~.r;î~~~~;·*!W~.!~.:t~· ..J&·
Naam
SCA-code
Naam Handtekening

Door (naam)
2. 3.Verzonden naar 1.

Datum

Paraaf

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

Asbestinventarlsatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke
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.Verplichtingen ()pdrachtgever

Sagro Milieu AcMes Zeeland B.V.

Asbestinventàrlsatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te HoedekehSkerke
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Certificatieschema blad 15 van 20
Sti,hliny
cc. rrlr,,;alit
AJlb.JI

sea Procescertificaat
Asbestinventarisatie

IdentificatleëOCle:
SC-54D /2007 Bijlage B

APPENDIX A VERPUCHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN
REGELGEVING .

1. Algemeen
Asbestverwljderlng Is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning tigt een
asbestlnventarisatierapport ten grondslag.

Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee r;i8 houder van de vergunning?
1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau:
3. Gebruiker van een bouwwerk.

ToeIIchIing:. . . .
1.De houder van de varg~ bljlt voor de (I8I'II8en1e vara"'-denjk an lIIrlSpt8akpunt wor de rapportaga.al&

sanering. Is hel niet IIOIledig an dus nleJlIlIICfficI vaar afgifte lIoOpwrgunring, dan spreekt de gerneenle de ..
aanvrager van dB' wargunnlng IIIUL Deze apn!ekI varvolgens het orïdlllZD8ksbUIeIW aan. DIl galdt eWllilltlna vóar de
asbestvelWljdertng. .

2. Als gewèrtct wordt In strijd inat de·1IDCIrSChrIIUIn spreekt de DamesnIB de houder van de vergunning" ineerste
lnstanIIe aan. In tweede instantie de asbeslvarwljdar.

De onder de punten 1 tlm 3 genaamde personen kunnen opdrachtgever Zijn voor zowel de
asbastinventarisatie, de asbestverwljclerlng, als de elndbeoordellng. HIJ hoeft niet perse opdrachtgever
te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij ovettatan aan het velWlJderingsbedrijf, hetg8en ook logisch
Is.
De opdrachtgever is degene die:
1. De opdracht tot Inventarlsatie verieent aan een bedrijf dat In het bezit is van een geldig certificaat

voor asbestlnventarisatle:
2. Oe sloopvergunning bij de Gameente aanvraagt, impUcerende de melding voor het voornemen tot

slepenl verwiJderan;
3. De opdracht tot de eindbeoOrdaling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleerrt aan een

laboratorium c.q. Inspectie-lnsteWng dat/die daarvoor Is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot de asbestvarwi,ldering verleent aan een asbestverwljcleringsbedrijf dat In het bezit Is

van een geldig certificaat VOor asbéStVerwijderen;
5. Oe Gemeente mlrilmaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uItvoeringsdata

en -tijdstippen; .' . . . . .
6. De stortbon en hel vrIjgavebeWIjs van het asbestverwljderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uitetfijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de

eindbeoordeling;
8. De faCturen voor dè verleende diensten (1 tIm 4) ontvangt en betaalt.
De opdrachtg~Vèr kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 6 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld hel
asbestvèrwalderlngsbedrljf. docll blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren
(Inventarisatie rapport en sloopvergunnln.g) op hel werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
De verantwoordelijkheid van de opdraChtgever voor de juiste papieren Qnventarlsatierapport en sloop-
vergunning) op hat werk Vindt zijn wettelijke basis In Par. 2. ArtikelS en 5 en Par. 4, Artikel10 van het
Asbestverwa"jderingsbaslult 2005.
De door de opdrachtgever In te schakelèri bedrijven voor asbestinllentarisatle, BSbestverwlJdering en
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk
verplichte certificatie, respectieveJijk accr~ltatle, vermeld in art. 4.548, 4.54d en 4.55a van ·het
Arbobeslult / Asbestverwljderlngsbeslult 2005.

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

AsbestinventariSaUeNieuwe Vee/Weg 2 en 4 te Hoedekenskerke
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Certificatieschema blad 16 van 20
~llthlill!l
C~rclflc;lll~
AsbeS!sea Procescertificaat

Asbestinventarisatie
IdentIficatiecode:

SC-540 /2007 Bijlage 8

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestyerwllderinasbeslult 2005 • StIl 704 d.d. 16-12-2005 en Stb SZ d.d. 2.0-02-2006

Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie
Art.3-1-b:
lid b: ~ die geheel of gedealtalljk .!icW (Iaat) afbreken of uit elkaar nemen (e: dus de opdrachtgever)
•••• beschikt over een asbestlnvantatismlerapport.

Art. 3-2-b:
ook hier wordt waer gesproken over ~ die asbest doet (Iaat) verwijderen (_ dus de
opdrachtgever)
•••• beschikt over een .sbastlnventarlsatlerapport.
Art. 5
~ die de handaDngen van par. 3 doet I laat verrichten (. dus de opcIrachlgever), varstl'8kt vó6rdat
de handeling wordt verricht, een afschrift van het InventarIsatierapport aan degene die de handeUng
verricht (ID dus het asbestverwijderingsbedrijf).

ConclU!ie:
Art 3 en 5 zijn heel duldelljk:
De opdrachtgever .beschikt over een Inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan
degene die het asbest verwijdert.
Hoe de opdrachtgevar aan dat rapport komt, slaat niet vennelcl. Hij moet er gewoon overbesctilkken.
dus het zelf regelen.
ZIe ook art 4.54&-1 tIm 5·an 4.54d-5 (toevoèglng aan Arbo-beslult) .

.par. 4 - Bouwwerken
MlO:
Het Is verboden om een bouwwerk te slopen zonder Df In afwijking van de vergunning van B&W. BIJ
een aanvraag om een sloopvergunning moet een Inventarlsalierapport worden overlegd (art. 1DJ).
De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het
bednlf dat de sloop uitvoert. .

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

AsbestinventarisatIe Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur enMilieu

Van Saksia Wessels (Grontmij) en Peter Meininger
(Projectbureau Zeeweringen)

memo Controle te slopen ruimtes Haven Walsoorden en Haven
Hoedekenskerke (Flora- en faunawet)

Aanleiding veld bezoek

In 2012 zal de dijkbekleding ter hoogte van de havens van Walsoorden (Zeeuws-
Vlaanderen) en Hoedekenskerke (Zuid-Beveland) worden verbeterd. Voordat met
de werkzaamheden kan worden gestart, moet de aanwezige bebouwing welke
tegen en deel in de dijk is gebouwd, gesloopt worden. Voordat het sloopwerk kan
worden uitgevoerd, zijn de drie panden (voormalige havenmeesterswoning
Walsoorden, het voormalig wachtlokaal (van het voormalig veer Hoedekenskerke-
Terneuzen) en Cafetaria de Steiger in Hoedekenskerke) onderzocht op de
(mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen en/of vogels. Tijdens het veldbezoek
(uitgevoerd op 19 oktober 2011 door Peter Meininger en Saskia Wessels) is
gekeken naar de aanwezigheid van:
• vogels en vleermuizen
• openingen die door dieren als in- en uitvliegroute benut kunnen worden
• spouwmuren, waartussen vleermuizen kunnen overwinteren
• (oude) vogelnesten
• uitwerpselen.

Resultaten

Tijdens het veld bezoek zijn in geen van de drie panden vogels of vleermuizen
aangetroffen. Alleen in de kruipruimte van het Wachtlokaal in de haven van
Hoedekenskerke zijn enkele gaten aanwezig die als in- en uitgang zouden kunnen
worden benut. In de kruipruimte zijn geen sporen van vogels en/of vleermuizen
aangetroffen. In de andere twee panden waren dergelijke openingen niet
aanwezig.
De drie panden bestaan uit enkele muren, spouwmuren zijn afwezig. Ook zijn er
geen diepe, brede scheuren of andere holten aanwezig in muren. De
aanwezigheid van een overwinteringsplaats voor vleermuizen kan daarmee
worden uitgesloten.
Zowel aan de binnen- als buitenkant van de drie panden zijn geen vogelnesten
aangetroffen. Alleen in het achterste deel van het Wachtlokaal (in gebruik als
opslag door de jachthavenvereniging) zijn restanten van een aantal nesten van
Boerenzwaluw zichtbaar. Nadat het Wachtlokaal was 'ontdekt' door jongeren is
enkele jaren geleden het aanwezige raam gedicht, waardoor ook de zwaluwen

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

pia Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
pia Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
A,M, de Jong

T 088 246 13 70
annemarie,de,jong@rws,nl

Datum
24 oktober 2011

Bijlage(n)

Kenmerk
PZDB-M-11304

Pagina 1 van 2

http://www.zeeweringen.nl


niet meer in dat deel van het kantoortje konden komen. De verlaten nesten zijn
daarna verwijderd.

Tenslotte zijn in geen van de drie panden uitwerpselen van vogels en/of
vleerm.uizen aangetroffen.

Gezien het voorgaande kan de aanwezigheid van vogels en/of vleermuizen in de
drie genoemde panden worden uitgesloten.

In Walsoorden staan naast de havenmeesterswoning enkele forse struiken (o.a.
coniferen) op dijk. Deze dienen zo snel mogelijk maar i.i.g. voor aanvang van het
broedseizoen gekapt te worden omdat deze in potentie geschikt zijn als
broedplaats voor vogels.

Voormalige bevenmees ers woning te
Walsoorden Steiger te Hoedekenskerke

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
24 oktober 2011
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Projectbureau Zeeweringen

Postbus 1000

4330 l)N Middelburg

Onze referentie

Betreft
, RvdWIMdS123113093

NieuweVeerweg 2-4 te Hoedeketïskerke,

overzicht afvalstromen
Contactpersoon

Geachte heer

's-Heerenhoek, 24 november 2011

E-mail:

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van de berekening van de afvalstromen voor de twee panden
aan de Nieuwe Veèrweg 2-4 te Hoedekenskérke.

Bij totaalsloop van, de panden inclusief bestrating zullen de volgende afvalstromen en hoeveelheden
vrijkomen:

Nieuwe Veerweg 2 (wachthuis)

• Puin : 101 ton
- Bouw- en sloopafVal : 1,5 ton

- Dakafval : 1 ton

- B-tiout : 3,3 ton

Nieuwe Veerweg 4 (paviljoen)

- Puin : 112 ton
- Souw- en sloopafval
- Dakafval

- B-hout

: 4,8 ton

.: 3,6 ton

: 6,3 ton

Mocht u nog vragen hebben, dan kunl u contact opnemen mei ondergetekende. In het vertrouwen
hiermee uw opdracht correct te hebben uitgevoerd, tekenen wij.

Hoogachtend,

SMA Zeeland av;

Sagro Milieu Advies Zeeland 8.V.
Heirikenszandseweg 22
4453 VG 's-Heerenhoek

Postbus 25
4453 ZG 's-Heerenhoek
T +31 113 352222
F +31 113 352 20B

E info@smazeelandbv.nl Rabobank Beveland 34.60.39.169
I www.smazeelandbv.nl BIC RABONL2U

lBAN NL63 RABO0346 0391 69
BTWnr. NLB044.04.070.BOI
KvK Middelburg 22038560

mailto:info@smazeelandbv.nl
http://www.smazeelandbv.nl


5ma
MILIEU EN .RUlMTE

Projectbureau Zeeweringen

T.a.v. de heer

Postbus 1000
4330 Z)JIJ Middelburg

RvdWiMdS123113094

Havenstraat (ong.) Ie Walsoorden, overzicht

.afvalstromen

Contactpersoon . .

's-Heerenhoek,Onze referentie

Betreft

23 november 2011

nl

Geachte

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van de berekening van de afvalstromen voor het pand aan de

. . HavenstraaUe Walsoorden.

Bij totaalsloop van het pand lncluslef :bestrating zullen de volgende· afvalstromen· en hoeveelheden

vrijkomen:

.,.Puin

- Bouw" eri sloopafval
" DakafVal

- B-hout

: 237 ton

: 2,6ton
: 2 ton
: 7,6 ton

Mocht u nog vragen hebben. dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. In het vertrouwen

hiermee uw opdracht correct te hebben uitgevoerd, tekenen wij.

Hoogachtend,

SMAZeeland B.V.

Ir.

Sagro MiLieu Advies ZeeLand B.V.
Heinkenszandseweg 22
4453 VG 's-Heerenhoek

E info@smazeelandbv;nL
. I WWw.smázeelandbv.nl

Postbus 25
4453 ZG 's-Heerenhoek
T +31113 352 222
F +31113 352 208

Rabobank Beveland· 34.60.39.169
BIC RABDNl2U
IBAN Nl63 RABD 0346 0391 69
BTW nr. Nl8044.04.070.BOl
KvK Middelburg 22038560




