
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: De heer J. Nijholt 

Onderwerp: Asbestsanering gemeentehuis 

Datum indiening vragen: 30 mei 2016 

 

 

De SP-fractie heeft de volgende vragen over de asbestsanering op het dak van het 

gemeentehuis. 

 

Geconstateerd op maandag 30 mei 2016 rond 12.00 uur: 

- Asbestsaneerders (in beschermende kledij) zijn aan het werk op het dak aan de 

oostzijde van het gemeentehuis, nabij/boven de hoofdingang. 

- De hoofdingang is gewoon geopend, er lopen voortdurend mensen in en uit. 

- Er staat een groep mensen te praten vlak naast de voordeur. 

- Er werken mensen (zonder beschermende kledij) op de westzijde van het dak. 

- Er is geen enkel gebied rond de asbestsanering afgezet met linten. 

- Er is geen enkele waarschuwing geplaatst over de aan gang zijnde asbestsanering en 

de mogelijke aanwezigheid van losse asbestvezels in de lucht. 

 

Vragen: 

1. Is het wettelijk toegestaan om de asbestsanering uit te voeren zoals boven 

beschreven? Zo ja, op basis waarvan is dit wettelijk toegestaan? Zo nee, waarom is 

er voor gekozen om de asbestsanering op een wettelijk foutieve wijze uit te voeren? 

Antwoord: 

Ja, bij asbestverwijdering moet altijd een sloopvergunning worden 

aangevraagd. Hierbij moet een asbestinventarisatie volgens de eisen uit de 

SC-540 (procescertificaat asbestinventarisatie) worden ingediend. Dat is in 

dit geval natuurlijk ook gebeurd en voor de werkzaamheden is vergunning 

verleend. 

 

De asbestinventarisatie is ook onderdeel van de aanbesteding. In het 

rapport wordt aangegeven onder welke voorwaarden het asbest verwijderd 

moet worden. Dat is in dit geval risicoklasse 2 buitensanering. 

 

De aannemer die de werkzaamheden verricht is in het bezit van het 

procescertificaat asbestverwijdering (SC-530). De aannemer verwijdert het 

asbest volgens de regels die voor deze risicoklasse 2 gelden. 

Hierop wordt toegezien door een onafhankelijk gecertificeerd deskundig 

toezichthouder asbest (DTA-er) die de hele dag op het werk aanwezig is om 

te beoordelen of alles op de juiste manier wordt uitgevoerd. Daarnaast 

worden dagelijk de gesaneerde delen door een externe partij beoordeeld en 

pas bij 100% schoon weer vrijgegeven. 

 

 

2. Waarom is er gekozen het dak aan de oostzijde te saneren op een moment dat de 

hoofdingang geopend is voor publiek? 

Antwoord: 

Vanwege de afstand van het dak tot de ingang en de manier van saneren is 

er volgens de deskundigen geen risico voor medewerkers of bezoekers van 

het gemeentehuis. 

 



 

 

3. Waarom is ervoor gekozen de asbestsanering gelijktijdig uit te voeren met andere 

werkzaamheden op het dak? Is het niet logischer eerst de asbestsanering uit te 

voeren en daarna pas de andere werkzaamheden? 

Antwoord: 

Tijdens de werkzaamheden op het dak wordt er een zone gemarkeerd 

waarbinnen alleen de saneerders werkzaam mogen zijn. Op de rest van het 

dak kan onbeschermd worden gewerkt. Dit is volgens de geldende wet- en 

regelgeving. Toezicht hierop ligt bij de OFGV. 

 

 

4. Is er enige inzicht/mate van controle op de hoeveelheid asbestvezels die via de 

openstaande hoofdingang het gemeentehuis inwaaien? Zo ja, wat zijn de resultaten? 

Antwoord: 

Er wordt gesaneerd volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

 

 

5. Gebeurt de asbestsanering bij andere gemeentelijke gebouwen op een soortgelijke 

wijze? 

Antwoord: 

Dit is het enige gebouw met asbesthoudende leien. We houden ons bij alle 

werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving. 

 

 

 

6. Bent u met mij van mening dat de gemeente een schoolvoorbeeld moet zijn van een 

correcte uitvoering van een asbestsanering? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 

Ja, en daar geven we ook invulling aan. 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 3-6-2016 

Contactpersoon: H. van de Brug 

E-mail adres:  h.vandebrug@noordoostpolder.nl 

Tel: 633479 

 

 


