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Uw kenmerk:

Uw brief van:

Onderwerp:
toezending omgevingsvergunning

Geachte heer/mevrouw,

gemeente1orse e

IJ. 2 Oy '}6
2 2 DEC, 2011

Op 12 december 2011 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen
voor het slopen van café/paviljoen de Steiger op het perceel Nieuwe Veerweg 4
Hoedekenskerke. In deze brief informeren wij u over de beslissing die wij op de aanvraag
hebben genomen.

Verlenen omgevingsvergunning
Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
hebben wij besloten u de omgevingsvergunning te verlenen. Dit besluit behorende bij
dossiernummer 2011/0442/0G/01 treft u aan in de bijlage.

-----------------_ ..----_.
De omgevingsvergunning wordt aan u verleend voor de volgende activiteiten:

1 Slopen

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met de
bijlagen goed te lezen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de
vergunning verbonden voorschriften naleven.

Betaling leges
Voor de aanvraag voor de activiteit bouwen en/of slopen brengen wij u leges in rekening.
Deze bouwleges zijn vastgesteld volgens de Legesverordening 2011. Deze verordening en
bijbehorende tarieventabel kunt u vinden op www.borsele.nl.
Wij verzoeken u het verschuldigde legesbedrag van € 78,30 binnen twee weken na
verzenddatum van deze brief over te maken op ons rekeningnummer 2850.01.345
Gemeente Borsele te Heinkenszand onder vermelding van debiteurnummer : 50446,
bouwlocatie : Nieuwe Veerweg 4 Hoedekenskerke. Conform bijgevoegde aanslag.

Bezwaar en beroep
Tegen dit besluit kan bezwaar, beroep en een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend door belanghebbenden. Wij verwijzen kortheidshalve naar de passage 'bezwaar'
of 'beroep' in het bijgevoegde besluit.
Wij wijzen u erop dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de vergunning
voordat deze onherroepelijk is.

Wij publiceren het besluit in de Bevelandse Bode.

Behandeld door : de heer J. de Voogd, tel. 0113-238430

•
Postbus 1.4450 AA Heinkenszand Stenevate 10, Heinkenszand Telefoon (0113) 23 83 83
Fax (0113) 56 13 85 E-mail info@borsele.nl Bank Nederlandse Gemeenten 2850.01.345

Bijlagen; div

http://www.borsele.nl.
mailto:info@borsele.nl
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Meer informatie
gemeente1orse e

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer telefoonnummer
Wanneer u schriftelijk reageert, verzoeken wij u ons kenmerknummer

2011/0442/0G/01 te vermelden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
namens hen, hoofd afdeling Bouwen en Wonen

Behandeld door : de heer Bijlagen; div

•
Postbus 1, 4450 AA H.einkenszand Stenevate 10, Heinkenszand Telefoon (0113) 23 83 83
Fax (0113) 56 P 85 E-mail info@borsele.nl .Bank. Nederlandse Gemeenten 2850.01.345
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Aanslag

,
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Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. de
Kanaalweg 1
4337 PA Middelburg

Heinkenszand, 20 December 2011

Leges Omgevingsvergunning : 2011/0442/0G/01

• Omschrijving bedrag

Sloopactiv. anders dan monum./beschermd stads- of dorpsgez. € 78,30

Wij verzoeken u het verschuldigde legesbedrag van € 78,30 binnen 2 weken na
verzenddatum van deze aanslag over te maken op ons rekeningnummer 2850.01.345
Gemeente Borsele te Heinkenszand onder vermelding van debiteurnummer: 50446,
bouwlocatie : Nieuwe Veerweg 4 Hoedekenskerke

Behandeld door : de heer Bijlagen; div
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gemeen telorse e
Besluit omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Datum omgevingsvergunning: 2 2 DEC. 2011
Kenmerk:

Dossiernummer (SBA): 2011/0442/0G/01

Op 12 december 2011 hebben wij een verzoek ontvangen van Rijkswaterstaat Zeeland,
Kanaalweg 1, 433? PA Middelburg om een omgevingsvergunning te verlenen op het perceel
Nieuwe Veerweg 4 Hoedekenskerke voor het slopen van café/paviljoen de Steiger,
kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie T6??

Besluit omgevingsvergunning
Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
besluiten wij u de omgevingsvergunning te verlenen.

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel
uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende
activiteit( en):
1 Slopen

Onderdeel van het besluit vormen:
1 Slopen café/paviljoen de Steiger 1

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Overige bijgevoegde documenten
De volgende documenten zenden wij mee met het besluit als gewaarmerkte stukken:

• aanvraagformulier omgevingsvergunning, ontvangen 12 december 2011;
• kleurenfoto sloop.
• asbestinventarisatie rapport met document nr.: 23113093 d.d. 23 november 2011.
• berekening afvalstromen.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

1 Hierbij vindt een opsomming plaats van de toestemmingen en ontheffingen die onderdeel
uitmaken van het besluit.

1
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Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatum een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaar indienen bij de commissie bezwaarschriften, t.a.v. het college van burgemeester en
wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a naam en adres van de indiener;
b dagtekening;
c een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d de gronden van het bezwaar.

•
Wij wijzen erop dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van ons besluit niet
opschort. Indien u dit wel wenst te bereiken kunt u op basis van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
Rechtbank Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg.
Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in onze gemeentegids van
2011 - 2012 (pagina 55 t/m 57) en op www.borsele.nl. De brochure bezwaar en beroep
tegen een beslissing van de overheid is op verzoek verkrijgbaar bij de gemeente Borsele,
telefoonnummer (0113) 238383.

2
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Het slopen van een bouwwerk

1. Voorschriften
De volgende voorschriften zijn van toepassing:
1 de aanvang van de sloop moet 3 dagen voor de aanvang gemeld worden bij de

afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Borsele;
de plaats van afvoer van het sloopafval moet nader aangegeven worden;
het slopen dient veilig uitgevoerd te worden;
het werkterrein dient passend afgesloten te worden;
het slopen, voor zover dat betrekking heeft op asbest, moet opgedragen worden
aan een deskundig (KOMO-gecertificeerd) asbestverwijderingsbedrijf;
een afschrift van deze omgevingsvergunning moet ter beschikking gesteld worden
aan dit bedrijf;
het aanvangstijdstip van het slopen, voor zover dat betrekking heeft op asbest, en
de naam van het uitvoerende bedrijf moet gemeld worden aan de Arbeidsinspectie
(Postbus 820,3500 AV Utrecht, aimeldingen@minszw.nl) voordat met de
werkzaamheden wordt begonnen;
een werkplan moet 14 dagen voorafgaande aan de sloop worden ingediend bij de
afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Borsele.

2
3
4
5

6

7

8

2. Overwegingen
Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

• het verzoek is ontvankelijk;
• het slopen stemt overeen met het geldende bestemmingsplan Borsels Buiten.
• de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens voldoen naar ons oordeel aan de

voorschriften Bouwverordening gemeente Borsele;
• de aanvraag voldoet aan het Asbestverwijderingbesluit.

burgemeester en wethouders van Borsele,
namens hen, hoofd afdeling Bouwen en Wonen

3



gemeente van contrasten
Bouwplannummer: 2011/0442/0G/01.
Naam medewerker: de h
Bouwadres:
Nieuwe Veerweg 4 Hoedekenskerke

De ondergetekende geeft hiermede kennis dat de werkzaamheden waarop het bouwplan
betrekking heeft, zullen aanvangen op:

d.d 20 .

Handtekening: .

Datum:• Deze kennisgeving moet binnen 2 x 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden
worden ingezonden, in bijgaande retourenveloppe.

ü __

gemeente van contrasten
Bouwplannummer: 2011/0442/0G/01.
Naam medewerker: de h
Bouwadres:
Nieuwe Veerweg 4 Hoedekenskerke

De ondergetekende geeft hiermede kennis dat de werkzaamheden waarop het bouwplan
betrekking heeft, geheel zijn voltooid:

d.d 20 .

Handtekening: .

Datum:

Deze kennisgeving moet binnen 2 x 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden
worden ingezonden, in bijgaande retourenveloppe.



Aan de vergunninghouder

Trottoirs:
a. Wanneer voor het bereiken van het bouwterrein een bestaand trottoir moet worden gekruist, dient
er voor te worden gezorgd dat het trottoir op dusdanige wijze wordt beschermd dat daaraan geen
schade wordt aangericht.
b. Ongeveer een maand voor het gereedkomen van de nieuw- of verbouw dient, ingeval er nog een
trottoir moet worden aangelegd of werkzaamheden aan de verharding moeten worden verricht, zoals
het maken van een inrit en het draaien van banden, contact te worden opgenomen met afdeling
Woonomgeving. Er moet rekening mee worden gehouden dat het trottoir pas bij het woonrijp maken
zal worden aangelegd, dus wanneer alle woningen gereed zijn. Tijdens het woonrijp maken worden
de trottoirbanden gedraaid en 12 cm hoger teruggezet, gelieve hiermee bij de tuin- en padenaanleg
rekening te houden.

gemeen telorse e

•
Inritten:
Indien in bestaande situaties de aanleg van een inrit nodig geacht wordt dient hiervoor een
vergunning te worden aangevraagd bij www.omgevingsloket.nl. Indien de aanleg van een inrit wordt
toegestaan zal deze binnen 4 weken na betaling worden aangelegd. Indien het om een inrit gaat in
nieuwe bestemmingsplannen zal deze tijdens het woonrijp maken, zonder kosten voor de aanvrager,
door de gemeente worden aangelegd. Voor gebouwen met een woonbestemming geldt een
maximale inrit-breedte van 4 meter. Voor bedrijfsgebouwen geldt een maximale inrit-breedte van 6
meter. Indien er naar het oordeel van de gemeente sprake is van bijzondere omstandigheden, kan
een bredere inrit worden toegestaan.

Peil erf-verhardingen:
Bij het aanleggen van een erf-ontsluiting moet de hoogte afgestemd worden op het peil van de
openbare weg in de eindfase. Informatie hierover kan ingewonnen worden op de afdeling
Woonomgeving.

Opslag materialen:
Voor het opslaan van bouwmaterialen op het trottoir, de openbare weg of andere openbare ruimten
en niet verkochte bouwpercelen, is ingevolge de Algemene Plaatselijk verordening ontheffing nodig,
welke men kan verkrijgen via afdeling Woonomgeving. De opslag op trottoirs dient zodanig te zijn
dat een onbelemmerde veilige doorgang voor voetgangers mogelijk blijft. Het verdient aanbeveling
dat aanwijzingen zoals het aanbrengen van reflectors of verlichting worden opgevolgd. Bij vragen
kunt u contact opnemen met de afdeling Woonomgeving, tel. nr. 0113-238383, toestel 412.

Bouwafval:
Ingevolge art. 4.11 van de bouwverordening moet het bouwafval op de bouwplaats tenminste
worden gescheiden in de volgende fracties: stoffen genoemd in BAGA (Besluit Aanwijzing Gevaarlijk
Afval); steenwol meer dan één rn': glaswol meer dan éénm-: overig afval. Deze afvalstoffen moeten
worden afgevoerd naar een be- of verwerker, dan wel inzamelaar, die deze afvalstoffen mag
ontvangen.

Bodembescherming:
Het is verboden om op de bouwplaats afvalstoffen te verbranden of in de bodem te brengen.

Werkzaamheden op en in de openbare weg en het openbaar groen:
Het is verboden zonder vergunning van de groen- en wegbeheerder werkzaamheden in de
openbare weg en het openbaar groen uit te voeren. Men dient er zorg voor te dragen dat de aan het
werk grenzende bomen, struiken, gazons, etc. ten gevolge van de uitvoering van het werk geen
schade ontstaat. Bij beschadigingen wordt een boete opgelegd. Aangrenzende groenvoorzieningen
mogen niet worden betreden en er mogen geen (giftige) afvalstoffen in de plantsoenen e.d. worden
gegooid. Bomen op de bouwterreinen dienen goed te worden beschermd tegen eventuele schade
aan wortelstelsel, stam en kruin. Het is niet toegestaan onder de kroon projectie materiaal of grond
op te slaan, afvalstoffen weg te werpen, te graven of voertuigen en machines te transporteren. De
uitvoerder kan worden verplicht onder de kroonprojectie een stevig hekwerk of rondom de stam
baddings aan te brengen. Het klaarmaken van specie of beton op het trottoir of op de openbare weg

http://www.omgevingsloket.nl.


is niet toegestaan. Indien beton per mixer wordt aangevoerd dienen maatregelen te worden
genomen ter voorkoming van vervuiling van het wegdek. Spoelwater van de mixer mag nimmer op
de riolering worden geloosd. Ook hierbij moeten eventuele aanwijzingen van de opzichters van
Woonomgeving en Bouwen en wonen worden opgevolgd.

Omheiningen:
Ter voorkoming van gevaar en overlast dient op grond van hoofdstuk 4 van de bouwverordening het
bouwterrein door een doeltreffende afscheiding van de openbare weg te zijn afgescheiden. Deze
afscheiding moet zodanig geplaatst en ingericht zijn dat het verkeer er zo min mogelijk hinder van
ondervindt en de toegang tot openbare voorzieningen, zoals brandkranen, er niet door wordt
belemmerd. De plaatsing van de afscheidingen dient te geschieden in overleg met ambtenaren van
de afdeling Bouwen en wonen, welke gemachtigd zijn om op te treden tegen het nemen van geen of
onvoldoende veiligheidsmaatregelen. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en wonen.

Rioolaansluitingen :
Ingevolge de bouwverordening moeten woningen, die zich op minder dan 40 m. van de
gemeentelijke riolering bevinden en nieuwe woningen in het buitengebied, altijd worden aangesloten
op de gemeentelijke riolering. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingediend. Bedrijven en
instellingen moeten tevens een kennisgevingsformulier voor lozing op de riolering invullen waarin •
vermeld moet worden gegevens omtrent de aard van de lozing op de riolering. Na betaling zorgt de '
gemeente ervoor dat het zgn. erfscheidingsputje tot ongeveer 0.50 m. over de perceelsgrens wordt
aangelegd zodat de aanvrager daarna het gedeelte riolering vanaf de woning tot aan het
erfscheidingsputje kan aanbrengen. Hierop is de aanvrager verplicht contact op te nemen met de
afdeling Woonomgeving, die de aansluiting controleert. Bij gescheiden rioleringen worden twee
erfscheidingsputjes in een sleuf door de gemeente aangebracht. De aanvrager dient dan ook het
regenwater en vuil water door middel van aparte leidingen af te voeren. Indien mogelijk dient het
regenwater direct op het oppervlaktewater geloosd te worden. Voor woningen in het buitengebied
kan in uitzonderlijke gevallen een ontheffing aangevraagd worden bij het waterschap Zeeuwse
Eilanden voor lozing op het oppervlaktewater. Het is verboden om drainageleidingen aan te sluiten
op de vuilwaterriolering, dit mag alleen na toestemming van medewerkers van de afdeling
Woonomgeving.

Ontlastputje.
Om wateroverlast in de woning bij o.a. verstopping van de riolering te voorkomen is het verplicht
(bouwbesluit) om ter plaatse van de regenwaterafvoeren een ontlastputje aan te brengen.

Lek- en regenwater
De bouwer is verantwoordelijk voor de afvoer van eventueel lek- en regenwater dat in de bouwput en
kruipruimtes stroomt. Afvoer van dit water kan eventueel geschieden door het aanbrengen van een
vorm van drainage aan te sluiten op het regenwaterriool.

Werkzaamheden die vooraf gemeld moeten worden:
Bij de bouw zijn werkzaamheden die toezicht van de gemeente behoeven. Deze werkzaamheden
moeten dan ook vooraf gemeld worden. Het betreft:
de aanvang der werkzaamheden, de ontgravingswerkzaamheden, het heiwerk, het storten van
beton en de voltooiing van bepaalde in de bouwvergunning genoemde onderdelen van het
bouwwerk moeten tenminste een week tevoren gemeld worden;

Aansprakelijkheid van de vergunninghouder:
De vergunninghouder is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van deze algemene aanwijzingen en
voor alle schaden die een logisch gevolg zijn van het gebruik maken van de verleende
vergunningen. Wij adviseren u dringend om voor wijzigingen, die u wilt aanbrengen voorafgaand aan
of tijdens de bouw of aanleg waarvoor u geen vergunning hebt, vooraf toestemming te vragen.
Wanneer u toch bouwt in afwijking van de verleende vergunning, houdt dit in dat u het risico loopt,
dat de gemeente u alsnog verplicht om te bouwen overeenkomstig de verleende vergunning, met
alle financiële gevolgen van dien.
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Gegevens bevoegd gezag Gemeente Borsele

Referentienummer

•

Omgevingsverguming Datum:

Datum ontvanest

\2-\1-\\
Behoort bij omgevingsvergunning
met ".,
kenmerk 'Q.Ot(}O.441
d.d. 2 2 DEC. 2011
de' secretaris van Borsele,

'snamens deze, .

·Aa.:R¥r.afGlr~ie4ae~U1~4!~'- ~~~

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam

Uw referentiecode

Ingediend op

Projectomschrijving

Gefaseerd indienen

Overzicht bijgêvoégde roodulebladén

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

• Slopen

Bijlagen

Nawoord en ondertekening

A~be 'l':.~ ; ~\,).;U\~ o.._(; ;s,CL~ e..

Ov,ásu Zce~

l' A fvG\.\ &~ (0 ""'ec,,,.

"

Aanvraagnummer: Formulierversie 2010.02 Pagina 1 van 1Gemeente Borsele
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Omgevingsvergunning Datum:

3 Correspondentieadres

Adres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

E·mailadres

Aanvraagnummer: Gemeente Borsele Formulierversie 2010.02 Pagina 2 van 2



Omgevingsvergunning Datum:

Woonplaats

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

Aanvraagnummer:

~~\\o''"''~
L13,3)0

\aco.

zw

Gemeente Borsele Formulierversie 2010.02 Pagina 2 van 2
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Omgevingsvergunning Datum:

3 Córrespondèntieadres

Adres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Aanvraagnummer: Gemeente Borsele Formulierversie 2010.02 Pagina 2 van 2
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Omgevingsvergunning Datum:

Woonplaats

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contac~egevens
Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

Aanvraagnummer: Gemeerrte Borsele Formulierversie 2010.02 Pagina 2 van 2



Omgevingsvergunning Datum:

3 Eigendomssituatje

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
)Ç:1 Anders

~:::A oc¥ \.\/.\M J.6\.t\,)e_\ ~\eJ \.t_~V\.CJ
\ (\ 9..0 \ "l. .

Gemeente Borsele Formulierversie 2010.02 Pagina 2 van 2
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Omgevingsvergunning Datum:

4 Sloopmethode

CV 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.

o Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
met een voorhamer)

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

:K1 Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een
bulldozer of sloopkogel)

DAnders

---
n Ja
~Nee

A 0... r-: Y'\e "'"es

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:

o Ja
iS! Nee
o Weet niet

Gemeente Borsele Formulierversie 2010.02 Pagina 2 van 2
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Gemeente Borsele

Omgevingsvergunning Datum:

?TQe"'_~¥fi)_Q;~~Îj'Hfi"
; .,. '. - . _.:'-' ..... - ._ -f,,':'; - ',H . 'I,' ',-' - - _',

,'\7 ..

• 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
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Omgevingsvergunning Datum:

Terugsturen van d~

bijbehorende bescheiden versturen naar onderstaand
Borsele.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Borsele

Bezoekadres: Stenevate 10
4451 KB
Heinkenszand

Postbus 1
4450M
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

.Behoort bij omgevingsvergunning I
1met

kenmerk 10lIIDl(LfL

d.d. 2 2 DEC. 20U

de secretaris van Borsele.
namens deze,

Asbe.tlnventart.atte (Type A) conform SCA-540

Voorafgaand aan de sloop van twee havengebouwen

Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke

Project 23113093
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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 SanHas 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: Rlslcoklass8: Broninfo:
2 Vlakke platen op beide zijden deur voonnalige c.v.- 1,4m2 1 SMA-rt

ruImte D8ViIj_oen_1nr41
3 Wand- e~ plafondbeplatIng koelcel, paviljoen (nr 4) 52m2 2 SMA-rt
5 Vloerzeil 02_kelderluik restaurant, Dsvilioen rnr 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 nlet-c:lirect

waameembaar 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 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 asbestinventarisatie voor sloop van de twee onderzochte

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

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

Asbestinventarisatle Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke
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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. 4
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1. Inleiding

1.1. Aanleiding en doel

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
Hoedekensker1<e (bijlage 1 en 2).

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

onderzoek is inzicht te ver1<rijgenin de eventuele aanwezigheid van 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 sloopwer1<zaamheden gehanteerd dient te worden.

Als deze inventarisatie leidt tot een redelijk vermoeden dat niet-direct waameembaar asbest,

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

1.2. Referentiekader

Het onderzoek is uitgevoerd conform CertIficatleschema SC-540 Asbestinventarisatie met als

uitgangspunt een volledige inventarisatie type A. De analyses worden uitgevoerd door een daartoe door
RvA geaccrediteerd laboratorium ("Sterlab").

1.3.Asbest

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

voor1<omende mineralen die gekristalliseerd zijn tot een vezelachtige struduur. Asbest heeft een

eenduidige vezelstruduur die onder de microscoop goed is te her1<ennen. De vezels zün 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 mens en milieu te beper1<en heeft de
overheid het bewer1<en, verwer1<en en in voorraad hebben van asbest of asbesthoudende produden

verboden. Verder heeft de overheid voorschriften opgesteld voor het verwijderen van asbest en
voorschriften opgesteld om emissie te voor1<omen.

Bij sloop of renovatie van een objed of een gebouw is het verplicht om een asbestinventarisatie uit te
voeren alvorens met de wer1<zaamheden 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.

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

Asbestinventarisatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekensker1te
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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 zusterbedrijven, 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 OTA-!3, 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
Certificatieschema 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 fedoren 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 inspanningsverplichting op zich en in geen geval

een resultaatsverplichting 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 vervaH 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 58gl'O Milieu Advies Zeeland B.V.

Asbestinventarisatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke
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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 asbestverwljderings- en/of sloopwerkzaamheden wordt begonnen.
Hiervoor is een aanvullend asbestinventarisatierapport "type B" 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 asbestverwljderingsbedrljf: 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-lsnijvlak 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 materiaaQ, 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.

23113093 SagIO Milieu Advies ZeelandB.V.
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Tabel1: Veiligheidsmaatregelen

1~~~n3F~~~~~f ;Yim~î:iî&~':riill~':Î.~
c.. 'III.J'! . ~."'." .".•..."

Vezelcement - harde persing PBM

Kittenlvervenlbitumeuze dakbedekking PBM

Colovinvl vloerbedekking PBM

Pakkinaen/rem- en frictiemateriaal PBM

NoviIon vloerbedekking PBM

Plaatmateriaal - zadrt oersina PBM+

Textiellbehang/pleisterwerk PBM

SDultisolatie PBM+

Afdichtinaskoord PBM

Leidinaisolatie PBM

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

onbevoegden In de bemonsteringsruimte.

PBM+: persoonlijke beschenningsmiddelen (volgelaatsmasker met interne aandrijving, weggooi-overall en,

handschoenen), geen onbevoegden in de bemonstertngsrulmte.

Laboratoriurnwerkzaamheden
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, amfibooQ;

Crocidollet (blauw asbest. amfibool); Actinoliet (amfibool); Anthofyliet (amfibool); Tremoliet (amfibooQ.

Monster-lmateriaalcodering
Ten tijde van de bemonstering krijgen aUemonsters de codering Mx, waarbij x het volgnummer is.

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

_V (vrij van asbest): genomen monster vrij van asbest aangetoond door analyse;

_AZ (asbest): identiek materiaal als AA. echter zonder monsteranalyse.

Materiaal/locaties 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 (hst3) 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.

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

Asbestinventarisatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke
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2. Deskresearch

In dit hoofdstuk worden het vooronderzoek en de hierbij aangetroffen asbestverdachte materialen!

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 v~

asbestverdacht materiaal.

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

Asbestinventarisatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke
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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 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 matertalen

Bronnr: 1 Vlakke n
Plaats: Wachthuis, nr 2, voor Monstemummer. M01V

deuropening en achterkant

meterkast
Berellcbaarheld: Goed Hoeveelheid: 2 platen
WIjZe bevestigen: Gespijkerd Oppervlakte (geschat): 6,2m2

Hechtgebonden: Nvt Risicoklasse: Nvt
Fotonr: 2129 tIrn 2131 SanerIn sadvies: Nvt
Analyseresultaten: Geen asbest aangetoond

Bronnr: 2 Vlakke iaten

Plaats: Pavlijoen, nr 4, tegen beide Monstemummer: M02AA
zijden deur voormalige
c.v .-ruimte

Bereikbaarheid: Goed Hoeveelheid: 2 platen
WIJZebevestigen: Schamieren (gehele deur) Oppervlakte (geschat): 1,4m2

Hechtgebonden: Ja Rislcoklasse:
Fotonr: 2146 flm 2148 SanerIngsadvles: Deur als geheel

verwijderen zonder asbest

te bewerken
Analyseresultaten: 2~5%chrysotlel

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.

AsbestinventarisatIe Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke
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Bronnr: 3 Vlakke atan*
Plaats: Pav~oen,nr4,tegen Monstemummer: M03AA

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

Hechtgebonden: Ja Risicoklasse: 2
Fotonr: 2149 tIm 2155 SanerIngsadvIes: Demonteren en

verwi' rene Analyseresultaten: . 2-5% chrysotiel

0,1-2% crocldoliet

Bronnr: 4 Vlakke aat
Plaats: Pavlijoen, nr4, tegen muur Monstemummer: M04V

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

Hechtgebonden: Nvt Risicoldasse: Nvt
Fotonr: 2156en 2157 Sanerin sadvies: Nvt
Analyseresultaten: Geen asbest aangetoond

Bronnr: 6 Vloerzeil *
Plaats: Paviijoen, nr 4, op Monstemummer: M05AA

kelderluik In restaurant
Bereikbaarheid: Goed Hoeveelheid: 1 stuk
Wijze bevestigen: Gelijmd op kelderluik Oppervlakte (geschat): 0,6m2- Hechtgebonden: Nee Risicoklasse:
Fotonr: 2158 en 2159 Sanerlng~vles: Luik als geheel verwijderen

zonder asbest te bewerken
Analyseresultaten: 3().60% chrysotiel

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

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

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

Oe 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 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 infonnatie opgenomen over saneringsregime
behorende bij de risicoklassen.

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
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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.

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. 12
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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. Exade 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: BronJnfo:
2 Vlakke platen op belde ~den deur voormalige e.v.- 1,4 rn2 1 SMA-rt

ruimte paviljoen (nr 4)

3 Wand- en_Plafondbeplating koelcel gavilioen enr4) 52m2 2 SMA-rt
5 Vloerzeil op 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 beplatlng tegen de koelcel en de ruimte onder de

houten vloer in het restaurant (beide locaties zijn gesitueerd in het pavHjoen, 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 noodzakelg"k 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 VeeJWeg2 en 4 te Hoedekenskerke
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Bijlage 1

Inventarisatielocatie
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ONDERZQEKSbOCATIE

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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AsbestInventarisatie Nieuwe Veerweg 2 en 4 te Hoedekenskerke



sma
I MILIEU EN RUIMTE

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

0

Inventariseerder(s):

Type i_nventarisatie: XA OB 00

Datum autorisatie: 24-11-2011

23113093 Sagro MHieu Advies Zeeland B.V.
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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.
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SANITAS INSPECTIES & ANALYSES B.V.•
SMA Zeeland B.V.
T.a.v. De heer
Postbus25
4453 ZG 's-Heerenhoek

Datum
~ project nr.
Pag!naDUlllller
Document nr.
Ow referent!e nr.

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

0563358701/20111102/0951
23113093

Doel VIID be~ ~IIOÛ

Ret ondenoek bad tot doel vast te stellen ot en ao ja in welke vebalteD de zee lIsbeatsoorten iD de IIIOIl8tere
aanwezi; zijn. De analy •• is uitgevoerd eootoJ:IIIlIEN 5e96, _i 2003. De anaJ"yse is geaccnditeerd onder RvA
te.teDI accreditatie or. L-423. ID ,eval IIOnlternem1ngniet door 8anita. I , A is uit;e~rd kan a1j veen
verutvoording dragen over de herkomst van de aangeleverde _sters en b.eett het nlu1taat alleen betrekking
op de onderzochte monaten. Dit rapport _g uitsluit.nd iD zijn geheel worden gereproduceerd.

Datum monsterneming
Datum ontvangst
DatUlll analyse

Monster afkomstig van
Monstergegevens

30/10/2011
02/11/2011
02/11/2011
SMA Zeeland B.V.
Nieuwe Veerweg 2 en.4 te Hoedekenskerke

...... b~ .(111/ .. )lil IIcmatarauabd'YiD9 Nate=.aal CIIIl MI) cao DVII BB
1 Hr. 2 plaat voor deur en achterzijde H.K. in vlakke plaat - - - - nvtwerkplaats

2 Br. • Plaat op deur VII1. cv-ruimte vlakke plaat 2-5 - - - ja

3 Br. • wand en platond plaat koelcel vlakke plaat 2-5 .,. 0,1-2 - ja

• .r. • plaat tegen restaorant .uDr in keuten vlakte plaat - - - - nvt

5 IIr. 4 Vloerzeil op kelderluit in restaurant zeil 30-60 - - - nee

Aan;etroffen asbest 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 co. monsternWllller CVE = overige soorten I!'remollet, Actinoliet, Antbofylllet)
III/m' .. gewiebtsprocenten BB ... hecbtgebonden (volgens Ba 5896 Mei 2003)
eRR - Cbrysotiel .. asbest niet aantoonbaar (cone < 0,1"
AlfO co Amosiet pos = asbest aanwezig, niet: in .. uit te drukken
CRO - Croeidoliet nvt = niet van toepassing

Opmerkingen : . Geen

SANITAS 1NSP£Cflf5 .. ~lYS6 LV. Zuideinde 68,2991 LKBarendrecht POSf81J5 414, 2990AK Barendrecht Iff-

T010-2922 940 f 010-2922 944 KVII Rotterdam 24354120 BTW NL8126.31.195.801 tNFoOsanrtas-groep.nl www.sanitas-groep.nl :.-

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

Risicoklassebepaling

23113093 SaglO Mi6eu Advies Zeeland B.V.

Asbestinventarisatie Nieuwe VeetWeg 2 en 4 te Hoedekenskerke
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SMA-rt lOOg-APR Rlslcoclassificatle
Aangemaakt op 09 novambar :lOll om 115h16 (34473755)
SMA Zeeland B.V. SCA....ode: O:l-DO:lOOOIL

D.ze rI.tcocla.slfJcatie maakt on"erbrekelljk onderdeel uit van het •• bestinventarl .. tJ.r.pport [D2-D020006-
23113093). het inventarisatIebureau verklaart dat de Invoer geheel overeenkomt met de _rk.lljk. bron.ltuatle.

I,q"",
C.·IJf'acllht
4~MIt

Ascert
Id.nttflcatle
ProJectcode
Bronna.m
Broncode
Bronbeachrljvlng

23113093
Bron2
M02

Plaat op deur voormalige c.v.-rulmte, paviljoen, nr 4

.Product8J1èclfJc.t1e
Sltu.tle
Binnen I bulten
MIllerl •• 1

A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen
Asbestcement

Product
Hechtgebondenheld
Soorten .n '11. •• ben
An.Jy.ecertlflca.tnr.
Productspeclflc.tle
Actlvltalt
~=d!I~· .;.._~-:-:-~
~~.~-,~ .~_,_:;_~.__ :. J_ ':.:_ '-..!.~~~'.

"veetlglng Asbest afgeschermd of obJect/constructie/Installatie als geheel Is verwijderen
• Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder breuk 0' Incidentl!le breuk.

• De toepassing (materiaal, object, constructie, Installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nOdigzijn.

Metarl •• loppervlak m2 (per ta.p ... lng) 1.4

~f2,'!!t~~sqf2~Zj~,~liii~.jj~~~~!~~i:;1If:a~~t·:?~~:;£~~t~~~§~i~4~_~~~'}i[;~
RI8lcok'_ band.llng 1

vlakke plaat
Hechlgebonden
2-5% chrysotlel
0563358701/20111102/0951
BeplatIng op deur

105 materiaal a' object/constructie/insblilatie als gehael verwijderen

:·-_:,~··=_G=~:·:·:·;;:;'=S:=':,7·:i:·nt.:"~C1i.":.:...'-C.~é_'

Protocol handeling
R1.lcokl •••• eindcontrole

SC-530, rtslcoklasse 1
1

Protacol eindcontrole NEN2990 module visuele Inspectie

e'li!=:';J!;~~~~'~:~~i.:"i,;>;~~;;j'i;'·~~~=~]2~~}i2&::,~~'(·~d2:::~8~,;:}Ç~;L~!J:±;~§~:~JtW:~:."Cf]
Af.chermlng _rkg.bl.d Afbakenen I markeren

De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duldelUk te zijn a'gebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met
waarschuwingsborden en IIfzettingsJinten te geschieden.

Persoonlijke be.chermlng Halfgelaatsmasker

Tijdens de werkzaamheden dient besd1ermende Idedng teWDIden gedragen geschild 1000rhet werken mei asbesl; d_ kan bestaan uit een afspoelbare
(\irl)f) oo.eraIJ ., afNasbaar sc:hoeIsei c:q 1eillgheldslaansen duit wegw&rpo\elSdloenan en -<MrIIl1.
Tijdens dewellaaamheden dient bij workeureen halfgelaalsmasker P3 dP3c1sposable masker tB worden gedragen.

Be.chrljvlng _rkm.thode .Igemaen:
• Het verwijderen van asbest gebeurt vla demontage.
• Aan de verwljdertngsbron wo rdt een effectieve stofafzuiging !Degepast.
• Het te verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; Indien hiermee een gevaarlijk Situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden

afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden Ingepakt In plastic.
• Het asbest dient zodanig ti! 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 folie af.
• Verzamel het ilsbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het In daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking

voorzien van een asbestgevarenstlcker en voer het afval a'.
• Reinig het gebruikls geneedschap na IIfloop grondig of verpak het luchtdicht In een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een

asbeslgeverenstlcker.
• Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; Indien nodig wordt nogmaals gestofZUigd met een stofzuiger voorzien van HEPAfilter(NEN-EN 1822).

Beschrijving eindcontrol.:

Er dient een visuele Inspectie te worden ullgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie ••",

(34473755)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 november 20U om 16hlli (34473755)
SMA Zeeland B.Y. SCA-code:

Deze r'.'cocl ... ,flcatle maakt onverbrekelijk onderdeel uit van riaatlerapport (02-D020006-
23113093]; het Inventarlntlebureau verklaart dat de Invoer Ie heel overeenkomt met de _rkelljke bron.'tuatle.

Sllt~".g
CtrtihCoIIlf

4...."

Ascert

Projectcode
.ronnaam
Broncode
.ronbe.chrljvlng

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

~-i~p.cffièà!,e
SItuatle
.Innen I bulten
Materiaal
Product

A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen

Hechtgebondenheld
Soorten en 'MI .. beat
Analyaecertlflcaatnr.
Praductspeclftcatle wandbeplatlng
Activiteit demontage (als geheel verwijderen)

~1f",~= _~",,~,.~·_~tiL,~I~i)_.:~;::£{~~~.:~?:..7::G}]_2~Zt':l·f~·>.}~,:~~;~~~~!~I~:~~~:~:':l,·~·~gç~Zl~.L~f.·)~J:[~.·;ill~:
Bevest.'ng Gespijkerd

~~m;;.7t~i~{?~t:'.r~~~!~:~·:·{:t~~.·.'if/~~~~!~;;;'~F7~~Icl;~r~.1!~~i~t):i[EI~£:;rr~
... Icold .... hand.llng 2
Protocol handeling SC-S30, rlslcoklassc 2
RI.'cokla •• e eindcontrole 2

Asbestcement
vlakke plaat
Hechtgebonden
2-5% chrysotlel, 0,1-2'110crocldollet
0563358701/20111102/0951

•
Protocol eindcontrole NEN2990

~:G.~~S-:$;"3;:~f~7:l1;ili~ç?~'~;~;~~ê:;';!!f\·.~1.:~t!!t~t.~;,;·J'~';.;~1ffi~
Afscherming _rkgebl.d Containment

Vooral'gaand lIan de werkz.aamheden dient een contaInment te worden aangelegd conform SC-S30 Bijlage B (TechnIScheUitvoering)

Per.oonlljke be.chermlng Afhankelijke IIdembeschermlng
• Tijdens de werkz.aamheden dient een volgelaatsmasker P3met aangeblazen lucht te worden gedragen.

BeachrlJvlng _rkmethode aleemeenl

• De .8bestverwljderlngswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd In overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemIssie zoveel mogelijk te worden beperkt,

• Vooral'gaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-S30 BIjlage G (Werkplan),
• De werkzaamheden dIenen te worden uitgevoerd conform SC-S30 Bijlage B (Technische Uitvoering),

Be.chrlJvlng _rkmethode .peclnek:

Demonteer op zodanIge wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespljkerde/geschroefde beplatIng:

• verwijder spIJkers, nlet;les of draal de schroeven los
• geliJmde/gekitte beprating: steek en tik de lIjmlaag cq kltleag los
• beplatIng met gekitte g!aslaUen: snijd de IIltranden door en verwijder de glaslatten rondom
• geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplatlng: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmaterIaal zonder breken af als asbesthoudend afval

BeschrlJvln9 eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) Inspectie-Instelling te worden uitgevoerd volgens NEN2990, onderdeel visuele
Inspectie en onderdeelluchtmetIngen.

(34473755)



SMA-rt 2009-APR RisicoclassificatIe
Aangem ... U op Ol november 2011 om Uh11 (34473755)
SMA Zeel.nd B.V. SCA-code: 02-D020001

Deze ".'eoel ••• ,fle.Ue m.akt onverbrekelijk onderdeel uit van het a.be.t'nventarl •• Ue,.p,ort [OZ-DO:Z0006-
231130113J; het Inventarls.Uebureau verklaa,l dat de 'nvoer geheel overeenkomt met de _rkellJke bron.flu.Ue.

SUt",,,,
Ct'hllUht
A~but

Ascert
IdentIncatIe

Projectcode
.ronn •• m
Broncode
.ronb •• ehrljvlng

23113093
Bron 5
MOS

Vloerzeil op kelderluik In restaurant, paviljoen, nr 4

P,oductlpec~tI.

Situatie
BInnen I bultan
Mata,l.al
Product
Hechtgebondanheld
Soorten en ~ a.be.t
P,oductipeclnClltie
AcUvltalt

:~~~~~~~ ......
Bevestiging

A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen
Vinyl vloerbedekking
vlnylzeU / asbesthoudende onderlaag
Nlet ....echlgebonden
30-60'111 chrysotIel
Vlnylzell op hout/board ondergrond
los materiaalo' objeCt/constructie/Installatie als geheel verwijderen
..• , ."'~' v- -'._~::.", .--_._~---:-;--:,-:--. _. _._--~---...;- ~ - - ---:-."';- ....

Los

• Tijdens de sanering bnjft de onderviDer Intact (geldt alleen voor los zeil en voor zeil gelijmd op houten platen/panelen 0' gelijmd op asbestvrije
vloerbedekking).~-"'~-.- -lRl~I~~.,~ _
RI.lco., .... h.ndellng
Protocol handeling
RI.lcolll ••• e eIndcontrole

Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele Inspectle

S'~~~_:)?','7':~!'~~~J::".J~', :~~_-;;';:~3?~
Afllch.rm .... _rllgebl.d Afbakenen / markeren

Oe plaatsen waar asbest wordt verwijderd 0' onderhoud WDrdt gepleegd dienen dUidelijk te zUn afgebakend en gemarkeerd. Oe afbakening dient met
waarschuwingsborden en afzetllngsUnten te geschieden.

,:::'T.-'.
- ,;..

SC -530, riSlcokJasse 1

ParsoonUJk. b•• chermlng Halfgelaetsmesker

Tijdens de Mllaaamheden dlentbescheITn811deldB!lllll18won:1en gedJagen gesd1fldlOOl'hetwerkBn melasbesl;de2I! kan bestaan uiteen afspoelbare
(\411)1) CMlraB en afNa&baar schoeisel eq wlllgheldslaarsen of LItwegwe!pCMllSChoenen en -<MII8I1.
Tijdens de werkzaam."Ieden dient bij loCIOIt!eur een hall'gelaalsmaskar P3 of P3 clsposable masker itwottIen gednlgan.

ae.ehrlJvlng _rkmethod •• Igem •• nl
• Het verwijderen van asbest gebeurt vla demontage.
• Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.
• Het te verwijderen materiaal wordt geTmpregneerd of beVOChtigd; indien hiermee een gevaarlijk sltualfe ontstaat, kan van deze maatregel worden

afgezien. Het materiaal kan ook voora' (deels) worden Ingepakt In plastic.
• Het asbest dlant zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen In het werkgebied kunnen achterblijven.
• Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk relnl;bare oppervlakken dek de vloer met plastic tolla af.
• Verzamel het Isbesthoudende afval ZDspoedig mogelijk na verwijdering en verpak het In daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking

voorzien van een .sbestgevlrensllcker en voer het afval I'.
• Reinig het gebruikte gereedschap ne eRoDp grondig 0' verpak het luchtdicht In een stoot- en scheurvaste verpakking voorzIen van een

asbestgevarenstiCker. ,
• Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; Indien nDdlg wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA nlter

(NEN-EN 1822).

aeeehrljving _rkmethode .peelflek:
Zeil gelijmd op viDerpiaten:

• Snijd het zeil op de naden van de vloerplaten helemaal door; hDudt hierbij het zen tijdens het snijden gDed vochtig met de spuit.
• Steek de koevoet 0' het breekijzer voorzichtig onder de vloerplaten, zoclat de plamn Indusle' het zellioskomeni doe dit voorzichtig om de kans Dp

breken te Voorkomen.
• Maak de platen nat en voer ze af als aSbesthDudend afval.

Zeil gelijmd DP oude asbestvrlje vloerbedekking:

• Snijd de belde lagen vlDerbedekklng In één keer tot op de Dndervloer In stroken van 10 tot 1S cm breedte; hDudt hierbij het zelT tijdens het snijden
goed Vochtig met de spuit

• Trek Iedere strook vIIna' één van de uiteinden omhoog; gebruik hierbij het steekUzer of plamuurmes.
• Verwijder het asbesthoudende vlnylzeil samen met de andere vloerbedekking. Zorg daarbij dat het aSbesthDudende zeil niet loskomt van de andere

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

Los zeil:

• Rol het vlnylzell vODrzlchtlg Dp zonder het te beschadigen •
• Maak de onderiaag van de vlnylzeU nat en verpak het zonder te verkleinen in een daervecr geschikte en gesloten verpakking voernen van etiket

"asbest bevattend" en veer het afval ef,

Beschrijving elndcontro'e:

Er dient een visuele Inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hDDfdstuk 'Visuele Inspactla.,".

(34473755)
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INFORMATIE MET BETREKKING TOT PE ASBESTINVENTARISATIE

Indeling in rIsicoklassen 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-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" in gebruik om eenduidige indeling op basis van genoemde param.eters 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 uH3 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 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 beschermingsmiddelen 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 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; In dat geval dienen de betrokken werknemers
doeltreffend te worden beschermd tegen blootstelling aan asbeststof (gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen, 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-instelfing 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,

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
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couveusezak en/om met bronmaatregelen verwijden::Iwon::Ienconform de eisen in het Certlficatieschema
SC-530. De adembescherming bestaat hierbij uit een volgelaatsmasker met afhankelijke lucht aandrijving.

Klasse 3

Van toepassing als bij verwijdering de vezelconcentratie meer bedraagt dan 1 vezellml lucht. Voor deze
klasse geldt een verzwaard regime. Het betreft mat name niet hechtgebonden asbest zoals, spuitasbest,
isolatie en zachtboan::I. Ook de eindbeoordeling 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 verwijderd worden conform de eisen
In het Certificatieschema SC-530. De adembescherming bestaat hierbij uit een volgeJaatsmasker met
onafhankelijke lucht aandrijving.

Aabestlnventarlsatiepllcht
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 verwerkt;
- het verwijderen van asbesthoudende 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. De resuHaten worden opgenomen in het inventarlsatlerapport.
De uitzonderingen op de inventarisatieplicht en daarmee ook buiten het beschreven verwijderingsregime,
zijn niet gewijzigd. De volgende uitzonderingen gelden:

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

voor zover zij deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet.
- asbesthoudende rem- en fridiematerialen;
- 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 KW;
- wegen als bedoeld in het Besluit asbestwegen Wms.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden met asbesthoudende grond (Produdenbesluit asbest) dienen deze
te worden begeleid door een persoon die in het bezit is van een certificaat vakbekwaamheid
arbeidshygiêne 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.
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Bijlage 7

Evaluatieformulier
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EVALUATIEFORMULIER ASBESTINVENTARISATIE

SCA-code
Rapport nunmer
Vrijgave datum

Naam asbestinventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum

Omschrijving Plaats Hoeveelheid

iW~~f.i.ri~êtrtJt:~~~~~~·b~~~11¥1Nil~~~«~~~~g~¥;f
Naam

Naam Handtekening

SCA-code

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

Datum

Paraaf

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
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Bijlage 8

Verplichtingen opdrachtgever
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Certificatieschema blad 15 van 20
S,IÎ,hlinll
Ccrtlr,cali.
A5b.S1

sea
Procescertificaat

Asbestinventarisatie
ldentlllcatlecode:

SC-54D /2007 Bijlage B

APPENDIX A VERPUCHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMS'nG WET. EN
REGELGEVING

1. Algemeen
AsbestverwlJdering Is onderhavig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een
asbestinventarisatierapport ten grondslag.

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

ToeIichIircI:
1. De houder van de vargLlllllng bljlt voor de gemeen1e ~njk 811 unspreekpunt voor de rappartagB.a1s

aarertng. Is hel niet volledig al dus .. gescNlcl vaar afgifte 8laapverguming. dan spreekt de lIameenIe de
aanvrager van de·WBrgunnlng aan. Daze spreek! vervolgens het oncill!ZDeksbtnau aan. DIl geldllMllE8l1S YDDI' de
asbestvarwljderlng.

2. Als gewerkt wordt Instrijd mat de lIDOr8CIwIfIen, spreekt de gameanlB cia houder van de llergunnlnlfin eerste
lnsIanIie aan, In tweede instantie de asbeslvarw!jder.

De onder de punten 1 tlm 3 genosmde personen kunnen opdrachtgever zijn VDorzowel de
esbestinventarisatie, de aSbestverwijderlng, als dB elndbeoordaDng. Hij hoeft niet perse opdrachtgever
te zijn voor de eindbeoordelIng. Dit kan hij DVertaten aan 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 asbestlnventarisatle;
2. De sIoopverguming bij de Gemeente aanvraagt, lmpUcerende de melding voor het voornemen tot

s10penl verwijderen;
3. De opdracht tot de elndbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwi)dering verleent aan een

laboratorium e.q, Inspectie-ins1elRng dat/die daarvoor Is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot de asbestvarwi,Jdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is

van een geldig certificaat voor asbestVerwijderen;
5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste ultvoeringsdata

en -tijdstippen;
6. De stortbon en het vrljgavebewl}s van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uiterfijk 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
asbestverwijdËtrfngsbedrlJf, doch blUft VBrantwoordelijk·voor de aanwezigheid van de juiste papieren
(InventarIsatIerapport en sloopvergunnln.g) op het werk.

2. Asbestverwljderlngsbeslult 2005
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de Juiste papieren (inventarisatierapport en sloop-
vergunning) op het werk vindt zijn weltBlijke basis In Par. 2, ArtikelS en 5 en Par. 4, Artikel10 van het
AsbestverWJ]deringsbesluit 2005.
De door de opdrachtgever In te schakelen bedrijven voor asbestinventarfsatle, asbestverwijderlng en
eindbecordeJing kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij In het bezit zijn van de wettelijk
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.S4a, 4.54d en 4.55a van ·het
Arbobesluit I AsbestverwiPerfngsbeslult 2005.

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
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.par.4 - Bouwwerken
Arl10:
Het Is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of In afwijking van de ve!'9unning van B&W. Bij
een aanvraag om een sloopvergunning moet een Inventarisatierapport worden overlegd (art. 10D.
De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stenen aan het
bedn]f dat de sloop uitvoert. .

Certificatieschema blad 16 van 20
~11~hliI1Y
C~rrlflQIi~
ASbUIsea Procescertificaat

Asbestinventarisatie
IdenUficatlecode:

SC-540 12007 Bijlage B

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestyerwlldarjnqsbeslull 2005 • su, Z04 d.d. 16-12-2005 en Sth SZ d.d. 20-02-2006

Paragmaf 2 - Asbest!nventartsatle
Art. s-t-b:
6d b: ~ die geheel of gedaaltalljk QQm (Iaat) afbreken of uit elkaar nemen (e: dus de opdrachtgever)
••••beschikt over' een asbestinventartsatlerapporL

Art. 3-2-b:
ook hier wordt weer gesproken over ~ die asbest doet (Iaat) verwijderen ('" dus de
opdrachtgever)
•••• beschikt over een asbasUnventarlsatlerappart.

Art. 5
~ dJe de handeHngen van par. 3 doet I laat verrichten (.. dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat
de handeting wordt verricht, een afschrift van het InventarIsatierapport aan degene die de handeling
velTlcht ('" dus het asbestverwijderingsbedl]lf).
Conclusie:
Art 3 en 5 zijn heel duldeDjk:
De opdrachtgever beschikt over een Inventarisatlerapport 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 4.54a-1 tfm sen 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-beslult) .

23113093 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
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Projectbureau Zeeweringen

T.a.v. de
Postbus 1000

4330 'ZW Middelburg

Onze referentie

Betreft

RvdW/MdS123113093

Nieuwe Veerweg 2-4 te Hoedekenskerke,

overzicht afvalstromen

Contactpersoon

Geachte heer Wijkhuizen,

----·-----i
----rt-b-..-o-m-g-e-v-ifl-gSvergunn\n~ I

Behoo IJ ' • .

mk:~merk lOt' Io4~ 1-'/ \
\

2 2 DEC. 20\1 \d.d.

re~aris van t:)..;i::...:;iC:.de sec '
namens deze,

i
\

\
~

's-Heerenhoek, 24 november 2011

E-mail: md

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 4 (paviUoen)

- Puin : 112 ton

- Bouw- en sloopafval : 4,8 ton

- Dakafval : 3,6 ton
- B-hout : 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,

SMAZeeland B.V.

Vo .

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

Postbus 25
4453 ZG 's-Heerenhoek
T +31 113352222
F +31 113 352 208

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

Rabobank Beveland 34.60.39.169
BIC RABDNL2U
IBAN NL63 RABD0346 0391 69
BTWnr. NL8044.04.070.BOI
KvK Middelburg 22038560

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

Van Grontmij) en Pe
(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 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 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

T

Datum
24 oktober 2011

Bljlage(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

r
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