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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Besluit bekrachtiging toegepaste spoedbestuursdwang fase 1 Asbestbrand Huizersdijk 15-19 

Geachte directie, 

Uw bedrijf te weten de rechtspersoon e i volgens de kadastrale 

gegevens eigenaar van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, Sectie P, nummers 

26 en 185. Deze percelen zijn lokaal bekend als Huizersdijk 17, 17b en 19 in Zevenbergen (hierna: 

locatie). 

(geanonimiseerd)

Van donderdag 15 december 2022 op vrijdag 16 december 2022 zijn uw vier loodsen op deze locatie 

volledig afgebrand. Omdat de loodsen waren voorzien van een asbestdak, is er ten gevolge van de 

brand asbest vrijgekomen. Het gaat om een zodanige hoeveelheid dat sprake is van een zeer grote 

asbestbrand 

In een groot gebied rondom de locatie is een zeer grote hoeveelheid wit asbest terechtgekomen, in de 

vorm van brokstukken en vezels. De omvang van het verontreinigde gebied is ingeschat op 12.9000 

m2. De brand heeft dus niet alleen een grote impact op u en uw eigendommen, maar ook op de 

leefomgeving van uw locatie 

Allereerst betreuren wij het verlies van uw eigendommen. Wij wensen u veel sterkte toe. Helaas heeft 

deze brand voor u ook grote juridische gevolgen. De vrijgekomen asbestresten en -vezels vormen een 

acuut en ernstig gevaar voor de leefomgeving en gezondheid van de bewoners van (een groot gedeelte 

van) de woonwijk Bosselaar-Zuid, waaronder circa 300 woningen en een school, en zullen moeten 

worden opgeruimd. 

Gezien het feit dat asbest terecht is gekomen in een woonwijk en aldaar onder meer straten, trottoirs 

en een schoolplein verontreinigd zijn geraakt, zijn wij genoodzaakt geweest om op uw kosten de nood- 

zakelijke ongedaanmakingsmaatregelen te treffen. Dat is gebeurd door een gespecialiseerd bedrijf een 

asbestinventarisatie te laten uitvoeren en vervolgens een asbestverwijderingsbedrijf de asbest te laten 

verwijderen die is aangetroffen in een deel van het asbestverontreinigingsgebied 

Wij hebben daarom spoedeisende bestuursdwang toegepast (vg!. art. 5:31 lid 2 Awb). Dat wil zeggen 

dat gelet op de noodzaak om met spoed asbestverwijderingsmaatregelen te nemen, u niet voorafgaand 

aan de genomen maatregelen een termijn is gegund en het besluit op basis waarvan de maatregelen 

zijn genomen op schrift gesteld konden worden. 

In deze brief Ieggen wij uit wat dit voor u betekent en wat de gevolgen voor u zijn. 

oor van Kessellaan 15 - 4761 8J Zevenbergen | Postbus 4 - 4760 AA Zevenbergen | tel 14 0168 

nfo@moerdijk nl moerdijk nl 

  

(geanonimiseerd)



1. Feiten en omstandigheden algemeen 

De hieronder weergegeven loodsen zijn in de nacht van 15 op 16 december 2022 volledig afgebrand. 

   

   
Deze loodsen alsook de percelen ter plaatse waarvan deze waren gevestigd zijn volgens het Kadaster 

eigendom van de rechtspersoon Imet als bestuurders: (geanonimiseerd)

Omdat de daken bestonden uit asbestverdacht materiaal, heeft nog diezelfde avond/nacht een 

specialist van Swart Asbest advies en begeleiding B.V. een asbestinventarisatie uitgevoerd en zijn de 

bevindingen vastgelegd in bijgevoegd asbestinventarisatierapport met projectnummer 22-402 (zie 

bijlage). De inhoud van dit rapport dient hierna als ingelast en herhaald te worden beschouwd en maakt 

onderdeel uit van dit besluit. Kort samengevat blijkt uit de rapportage dat er in het rode gebied zoals 

hieronder aangegeven, waaronder de woonwijk Bosselaar-Zuid, asbesthoudende materiaal terecht is 

gekomen. 

  
De aangetroffen asbest bestaat volgens het asbestinventarisatierapport uit chrysotiel asbestvezels, ook 

wel witte asbest genoemd. Chrysotiel bestaat uit bundels opgerolde holle vezels en is de meest 

toegepaste asbestsoort. Deze asbest is afkomstig van de asbesthoudende hechtgebonden dakplaten 

van de loodsen die eigendom zijn van B 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Witte asbest wordt vaak gezien als de meest ‘lichte” vorm van alle asbestsoorten, maar is niet te min 

even gevaarlijk voor de volksgezondheid en leefomgeving. Biĳ contact met het lichaam of verstoring, 

met name bij inademing van losse vezels, kan 1 vezel al leiden tot bijvoorbeeld long- of buikvlieskanker. 

In het kader van de opsteling van de asbestinventarisatie is, kort samengevat, bekeken wat in de 

openbare gedeelten, zoals straten, trottoirs en openbare veldjes etc. aan asbest is aangetroffen. 

Vanwege het ten tijde van de uitvoering van de asbestinventarisatie niet toegankelijk zijn van de 

privégronden, die in eigendom of gebruik zijn bij bewoners in de wijk Bosselaar-Zuid, i op dat moment 

nog niet beoordeeld of privétuinen en of huizen die in eigendommen zijn van de bewoners ook besmet 

zijn geraakt. Echter, het is gelet op de hoeveelheid asbest die aangetroffen is in de openbare ruimte 

zeer aannemelijk dat ook deze privé-eigendommen zwaar met asbest besmet zijn geraakt 

Het volledige zoekgebied - met rood weergegeven op de hierboven opgenomen kaart - waaronder een 

woonwijk van circa 300 woningen en een school, i op basis van de genoemde asbestinventarisatie uit 

voorzorg afgezet. 

Gezien het risico van asbest voor de volksgezondheid en het milieu moet alle aangetroffen asbest zo 

snel als mogelijk worden verwijderd. 

2. Gesprek vrijdagochtend 16 december 2022 

U bent eigenaar van de bouwwerken van waaruit deze asbestverontreiniging is ontstaan. U heeft dus 

als eigenaar en rechthebbende de taak en zorgplicht deze asbestverontreiniging ongedaan te maken 

(zie ook hierna onder kopje 3). 

Naar aanleiding van de constateringen en inhoud van het hiervoor genoemde asbestinventarisatie- 

rapport heeft onze teamleider Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving u verzocht om op 

vrijdagochtend 16 december 2022 met ons in overleg te gaan om te bezien hoe u de noodzakelijke 

verwijdering van de asbest aan gaat pakken 

Namens uw directie is N N 221 ons gemeentehuis gekomen, om circa 11.30 uur (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Desgevraagd gaf B ME allereerst aan dat de loodsen aan de Huizersdijk niet verzekerd zijn 

tegen brandschade. Omdat de opruimkosten naar alle waarschijnlijkheid ook zeer hoog zijn en de 

hoogte ervan op voorhand niet goed kan worden ingeschat, gaf NNN NNN aan - op advies van uw 

raadsman - dat B zeif geen opdracht kan verstrekken om de noodzakelijke ongedaan- 

makingsmaatregelen te treffen 

Bovendien gaf B NNN =an dat wij als gemeente meer expertise hebben om dit soort calamiteiten 

op te pakken en het dan ook zekerder is dat de asbestsanering goed wordt uitgevoerd. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Onze medewerkers hebben hierop spoedbestuursdwang aangezegd. Daarbij is aa N NNN 

uitgelegd dat de gemeente de taak heeft om in dit soort situaties in te grijpen. In vervolg hierop hebben 

we aangegeven dat er opdracht is gegeven aan een asbestsaneringsbedrijf om in een deel van het 

getroffen gebied alle aangetroffen asbest te verwijderen, om zo de gevaren voor de leefomgeving en 

de volksgezondheid weg te nemen. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onze medewerkers hebben B NNN ook uitgelegd dat alle door de gemeente te maken kosten 

in verband met deze sanering — en mogelijke vervolgmaatregelen die genomen moeten worden als 

Beze na/aat te nemen - achteraf op B en mogelijk haar bestuurders, verhaald zullen 

worden. B N gafí aan dit te begrijpen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

B N f 09 wel aan dat B zelf op korte termijn ter plaatse van het eigen terrein een 

asbestinventarisatie laat uitvoeren en een sloopmelding zal indienen voor de eigen percelen en 

bouwwerken. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

  

3. Wettelijke grondslagen 

U bent als eigenaar van de grond en de daarop zich bevindende bouwwerken aan te merken als 

overtreder van de volgende voorschriften. 



  

a) Artikel 114 Wet milieubeheer (algemene zorgplicht Milieu) 
  

1) Een ieder neemt voldoende zorg voor het milieu in acht; 

2) De zorg bedoeld in het eerste lid houdt in ieder geval dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden 

veroorzaakt, verplicht s dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden 

gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van kunnen worden gevergd teneinde die 

gevolgen te voorkomen, of voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk 

te beperken of ongedaan te maken” 

Concreet betekent dit het volgende. Van asbest is algemeen bekend dat deze gevaarlijke stof het milieu 

en de gezondheid schaadt indien zij ongemoeid aanwezig blijft in het milieu. U had derhalve 

redelijkerwijs kunnen vermoeden dat het nalaten opdracht te geven tot opruiming van de asbest die bij 

de brand is vrijgekomen, nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor mens en milieu. 

Door na te laten opdracht te geven om adequate saneringsmaatregelen te treffen, zoals het verwijderen 

van alle in het verontreinigde gebied aanwezige asbest, bent u in overtreding van de zorgplicht als 

neergelegd in artikel 1.1a Wet milieubeheer. U heeft er niets aan gedaan om de gevolgen van de 

aanwezigheid van asbest zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, hetgeen u wordt 

verweten. 

b) Artikel 14, lid 1 van de Woningwet 

“de eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit andere hoofde bevoegd is tot het 

daaraan treffen van maatregelen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van 

het bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid onstaat dan wel voorduurt” 

  

De brand in de u toebehorende loodsen is de enige en primaire oorzaak voor de verspreiding van 

gevaarlijk en kankerverwekkend asbest, zijnde restanten van de hechtgebonden dakplaten van uw 

loodsen. Deze asbestveronreiniging zorgt er binnen zeer groot gebied rondom uw percelen voor dat 

sprake is van een concreet en direct gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid van gebruikers van 

het verontreinigde gebied, waaronder de bewoners van de woonwijk 

Aangezien u tijdens ons overleg expliciet hebt aangegeven zelf geen asbestverwijderinsmaatregelen te 

willen nemen, dan wel te kunnen treffen voor het eigen terrein alsook voor de gebieden rondom uw 

percelen, liet u een zeer gevaarlijke situatie voortduren terwijl deze situatie juist zo sne! als mogelijk 

moest worden opgelost. Dat wordt u verweten. 

c) Artikel 7.22 Bouwbesluit 2012. Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen 

  

Onvermindert het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer gestelde is het verboden in op of aan 

‚een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, 

handelingen te verrichten of na te /aten of werktuigen e gebruiken, waardoor: 

3) op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid; 

( 

©) op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, vocht, stof of iriterend materiaal wordt 

verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid of triling, elektrische triling daaronder begrepen, of 

door schadelijk of hínderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk. 

d) instortings-, omval-, of ander gevaar wordt veroorzaakt 

Door de brand s er door de aanwezigheid van asbest in uw bouwwerken en vanaf uw terrein een zeer 

ermstige gevaarzetting onstaan. Doordat u zelf geen herstelmaatregelen wilde treffen om het gevaar 

weg nemen, heeft u nagelaten de onstane gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's voor personen in 

voldoende mate te beperken 

Ook hebben de omwonenden ten gevolge van de ontstane situatie overlast ervaren. De omwonenden 

konden vanwege de aanwezige asbest hun woonwijk en zelfs hun eigen huis niet verlaten of bereiken 

of in ieder geval gelden er beperkingen. Zolang u de van uw bouwwerken afkomstige asbest niet 

adequaat en in voldoende mate hebt verwijderd zal dit voortduren. 



De aan u toe te rekenen ontstane situatie kon niet langer voortduren. Wij waren daarom genoodzaakt 

om in het belang van de volksgezondheid en veiligheid van de directe leefomgeving in het gehele 

asbestverspreidingsgebied alsnog op uw kosten asbest te laten verwijderen. 

4. Asbestverwijdering 

Het asbestverontreinigingsgebied is zeer omvangrijk en omvat onder meer de woonwijk Bosselaar Zuid 

Vanwege die complexiteit die de verwijdering van asbest in een dergelijke gebied met zich brengt 

hebben wij besloten tot een gefaseerde aanpak, waarbij van buiten naar binnen wordt gewerkt en 

prioriteit is gegeven aan de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de direct omwonenden. 

Dit betekent dat eerst de openbare gebieden zijn/worden aangepakt (Fase 1). zodat bewoners en/of 

gebruikers weer toegang hebben tot hun woning/eigendom 

Daarna worden de niet-openbare gedeelten binnen het asbestverontreinigingsgebied, zoals terreinen 

‚en panden van omwonenden (Fase 2), aangepakt. Het onderhavige besluit heeft geen betrekking op 

de maatregelen die in deze fase moeten worden genomen, waarbij wij opmerken dat u een termijn zal 

worden gegund om deze maatregelen te nemen en dat indien u nalaat deze maatregelen te nemen, wij 

handhavend optreden en indien de gemeente deze maatregelen moet nemen, kostenverhaal zal 

plaatsvinden. 

Tot sot zal op korte termijn ook de bron van de vervuiling zelf, te weten de restanten van uw verwoeste 

loodsen, inclusief bijbehorende gronden van uw locatie gesloopt en/of gereinigd moeten worden (Fase 

3). Het onderhavige besluit heeft geen betrekking op de maatregelen die in deze fase moeten worden 

genomen, waarbij wij opmerken dat u een termijn zal worden gegund om deze maatregelen te nemen 

en dat indien u nalaat deze maatregelen te nemen, wij handhavend optreden en indien de gemeente 

deze maatregelen moet nemen, kostenverhaal zal plaatsvinden 

Ter zake van de maatregelen die in Fase 3 moeten worden genomen merken wij op dat wij ervan uitgaan 

dat u, zoals toegezegd door B N tidens ons overleg van 16 december 2022, een sloop- 

melding doet en in dat kader ook een bijbehorend asbestinventarisatierapport aanlevert. Wij ontvangen 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

de beide stukken graag uiterlijk dinsdag 27 december 2022. U kunt uw melding indienen via 

waw.olo.nl 

5. Belangenafweging 

Wij treden in principe altijd handhavend op tegen elke overtreding. Dit is slechts anders als een 

overtreding alsnog kan worden toegestaan met een vergunning of ontheffing, danwel dat een afweging 

van alle betrokken belangen ertoe noodzaakt dat wordt afgezien van handhaving in een concreet geval 

In uw geval is er allereerst geen vergunning of ontheffing mogelijk die toestaat dat uw perceel of dat van 

derden besmet blijven met asbestverontreiniging. Bovendien is handhaving in dit geval expliciet 

noodzakelijk vanwege de zeer ernstige risico's van de voortdurende aanwezigheid van asbest voor het 

milieu en de gezondheid van inwoners van de gemeente. Hier moesten wij simpelweg iets mee nu u 

heeft nagelaten uit eigen beweging opdracht tot asbestinventarisatie en -sanering te geven 

Verder is het een feit van algemene bekendheid dat asbestdaken potentieel gevaarlijk zijn. Wij verwijzen 

hier naar de asbestbranden in Roermond, Westland en Nieuwegein. Dit geldt overigens al voor 

asbestdaken in de normale verweerde toestand, maar zeer zeker bij calamiteiten zoals een brand. Ons 

advies is dus altijd om deze daken preventief e vervangen. Dat u deze daken niet heeft vervangen is 

geheel uw eigen verantwoordelijkheid en keuze. Als de daken wel waren vervangen, dan was de impact 

weliswaar voor u persoonlijk alsnog zeer groot geweest, maar de impact op de directe leefomgeving 

beperkt gebleven. 

In uw geval speelt aanvullend op voorgaande echter nog een duidelijk aan u toe te rekenen verzwarende 

omstandigheid. Uw panden waren, uitgaande van de mededeling van N NNN niet verzekerd 

tegen de gevolgen van brand. Die keuze betreuren wij, maar komt geheel voor uw rekening en risico. 

Het aanwezig zijn van een asbestdak en het niet verzekerd zijn is uiterst zorgwekkend 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Daarmee heeft u expliciet aanvaard dat bij eventuele calamiteiten de gevolgen voor derden onnodig 

groot zijn. Het kan niet zo zijn dat de gemeenschap moet lijden door uw nalaten. 

Was u wel verzekerd geweest, dan had u simpelweg in overleg met uw verzekering opdracht kunnen 

geven tot asbestsanering. U had zich bovendien dan kunnen beroepen op de waarborgen en expertise 

van zo'n verzekering. Onze noodgedwongen inzet had u dus dan op voorhand kunnen voorkomen. 

Hoe dit ook zij, nu er daadwerkelijk een onfortuinlijke brand heeft gewoed, dienen alle negatieve gevol- 

gen geheel voor uw eigen rekening te komen. Niet verzekerd zijn is namelijk geen rechtvaardigings- 

grond om dan maar af te zien van uw wettelijke verplichtingen, waaronder een zorgplicht om verder 

gevaar te voorkomen en niet voort te laten duren. Wij zijn verplicht om u aan uw verantwoordelijkheden 

te houden. 

Ons zijn verder geen zodanig zwaarwegende belangen bekend, op basis waarvan wij in dit concrete 

geval af moesten zien van handhavend optreden. 

6. Overzicht van genomen herstelmaatregelen sanering asbestverontreinigingsgebied 

Gelet op de spoedeisendheid van de situatie waren onmiddellijke maatregelen noodzakelijk en hebben 

wij opdracht gegeven tot uitvoer van de volgende maatregelen voor fase 1 van de asbestsanering ten 

behoeve van het openbare delen in het asbestverontreiningsgebied zoals bedoeld in het 

asbestinventarisatierapport van Swart Asbest advies en begeleiding B.V: 

a) Uitvoeren asbestinventarisatie 

Omdat bekend is dat asbest zich ten gevolge van brand over een groot gebied kan verspreiden en het 

gezien de windrichting aannemelijk was dat de asbest in een woonwijk terecht zou kunnen komen, is 

op door de Officier van Dienst Bevolkingszorg 15 december 2022 namens ons opdracht gegeven aan 

Swart Asbest advies en begeleiding B.V. om een asbestinventarisatie uit te voeren. Op 16 december 

2022 is de rapportage beschikbaar gekomen. De rapportage was nodig om te bepalen op welke wijze 

de asbestsanering in het verontreinigde gebied zou kunnen worden uitgevoerd en welke prioriteiten 

daarbij zouden kunnen worden gesteld. De rapportage is bijgevoegd bij dit besluit. 

b) aanvullend onderzoek asbestverontreinigingsgebied 

Daarnaast hebben wij vrijdagmiddag 16 december 2022 aanvullend opdracht gegeven aan gespecia- 

liseerde medewerkers van het team asbest van de Omgevingsdienst-Midden -en West-Brabant 

(OMWB) om bij daglicht te inventariseren of eventueel ook buiten de in het asbestinventarisatierapport 

genoemde asbestverontreiningsgebied asbest aanwezig is. Deze werkzaamheden zijn voltooid op 18 

december 2022, omstreeks 17.00 uur 

Uit de conclusies van de rapportage (zie bijlage 2) van de OMWB van 16 december 2022 blijkt dat het 

gebied zoals weergegeven in de oorspronkelijke rapportage van 15 december 2022 van Swart Asbest 

advies en begeleiding B.V. het asbestverontreinigingsgebied daadwerkelijk voldoende in beeld is 

gebracht 

  

c) plaatsen van dichte hekwerken rondom de bronlocatie 

Na mondeling overleg met en op advies van experts van Wilchem is op vrijdagmiddag 16 december 

2022, 15.54 uur opdracht gegeven om uw percelen met dichte hekwerken af te zetten. Dit was en is 

noodzakelijk ter verkoming van verdere besmetting van de openbare omgeving door bijvoorbeeld 

oplaaiend vuur en/of windvlagen en van herbesmetting van eerder gereinigde openbare locaties. 

  

De dichte hekken zijn geplaatst vanaf de perceelsgrens Huizersdijk 21, parallel aan de Huizersdijk tot 

de aanlanding van de brug over de Roode Vaart. Deze werkzaamheden zijn voltooid op zondag 18 

december 2022. Eerder plaatsen was niet mogelijk in verband met het politieonderzoek op het plaats 

delict 

d) herstelmaatregelen openbaar gebied 

Op vrijdag 16 december 2022, omstreeks 12.53 uur, is een deelopdracht gegeven aan Wilchem milieu- 

en incidentmanagement om conform het asbestinventarisatierapport de volgende herstelmaatregelen 

te treffen: 



Inrichten van een reiningsstraat voor voetgangers aan de Zuidrand; 

Reinigen van besmette openbare verharding, zoals wegen, voetpaden en parkeerplaatsen; 

Reinigen van besmette opritten en paadjes naar voordeuren op particulier terrein; 

Reinigen besmette auto's 

Deze werkzaamheden zijn op vrijdag 16 december 2022 direct na opdrachtverstrekking aangevangen, 

maar zijn op het moment van het nemen van het onderhavige besluit nog niet afgerond. Wij stellen u 

bij deze nogmaals uitdrukkelijk in de gelegenheid deze maatregelen van de gemeente over te nemen. 

Indien wij niet binnen 24 uur na het moment van het bekendmaken van het onderhavige besluit 

van u in positieve zin vernemen, gaan wij ervan uit dat u geen gelegenheid wenst te maken van 

deze mogelijkheid. 

  
  

  

  

e) inspectie en reinigen school/kinderopvang de Neerhof 

Op zaterdag 17 december 2022, om 20:01 uuris de deelopdracht verstrekt om een school/kinderopvang 

De Neerhof aan de Bloedkoraal 

1. in-en uitpandig te inspecteren; 

2. het complete gebouw te reinigen door middel van spoelen; 

3. het buitenterrein van de school te reinigen; 

Deze werkzaamheden zijn op 9.30 uur op 18 december 2022 aangevangen, maar zijn op het moment 

van het nemen van het onderhavige besluit nog niet afgerond. Wij stellen u bij deze uitdrukkelijk 

nogmaals in de gelegenheid deze maatregelen van de gemeente over te nemen. De werkzaamheden 

zijn op maandag 19 december 2022 afgerond 

  

  

  

7. Besluit toepassing spoedeisende bestuursdwang 

Gelet op het voorgaande hebben wij met toepassing van artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht in 

verbinding met artikel 5:24 Algemene wet bestuursrecht, in samenhang gelezen met artikel 125 van 

Gemeentewet en artikel 18.1a uit de Wet milieubeheer juncto artikel 5.2, eerste lid, onder a, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht besloten vanwege de overtreding van artikel 1.1a Wet 

milieubeheer, artikel 1a Woningwet en artikel 7.22 Bouwbesluit 2012 u een last onder spoedeisende 

bestuursdwang op te leggen. Het besluit ziet op de maatregelen als omschreven onder kopje 6 van dît 

besluit. 

n verband met de spoedeisendheid kon het op schrift stellen van het besluit tot toepassing van 

bestuursdwang niet worden afgewacht. Wij waren, gelet op de spoedeisendheid van de situatie, 

genoodzaakt onmiddellijk de hiervoor, onder kopje 6, beschreven maatregelen voor uw rekening te laten 

uitvoeren. Wij hebben vastgesteld dat de spoedeisendheid van de situatie zodanig is dat het op schrift 

stellen van dit besluit niet kon worden afgewacht en dat terstond bestuursdwang diende te worden 

toegepast. Dit besluit is op 16 december 2022 genomen en wordt bij deze zo spoedig nadien 

bekendgemaakt 

8. Kostenverhaalbeschikking volgt nog 

De door ons te maken en gemaakte kosten voor het uitvoeren van de toegepaste bestuursdwang, 

alsmede de wettelijke rente en eventuele invorderingskosten verhalen wij op u middels een nog op te 

stellen kostenverhaalbeschikking of -beschikkingen 

De volledige kosten van bestuursdwang zullen wij op grond van artikel 5:25 van de Algemene wet 

bestuursrecht ten laste van u brengen. Hierbij wijzen wij u erop dat in gevolge het derde lid van 

voornoemd artikel, tot de kosten van bestuursdwang tevens de kosten van voorbereiding van de 

bestuursdwang behoren, voor zover deze zijn gemaakt na het verstrijken van het termijn waarbinnen 

de last had moeten worden uitgevoerd. Zodra wij de hoogte van de verschuldigde kosten hebben 

vastgesteid, ontvangt u van ons een kostenverhaalsbeschikking. 

Dit doen wij echter pas als wij een geheel overzicht hebben van alle door ons gemaakte kosten voor het 

uitvoeren van die herstelmaatregelen. U ontvangt hier nader bericht over. Tegen het verhalen van 

kosten kunt u overigens pas apart bezwaar maken nadat wij een nog te nemen kostenverhaal- 

beschikking hebben genomen. 



De kostenverhaal beschikking staat bovendien los van zogenaamde nevenschade. Als onze gemeente 

bijvoorbeeld aansprakelijk gesteid wordt door derden, bijvoorbeeld vanwege het niet door kunnen gaan 

van geplande activiteiten van derden of andere nevenchade’, dan verhalen wij deze via een aparte 

civielrechtelijke procedure op u. 

9. Voorbereiding bestuursdwangbeschikking 

Wij hebben ons bij de voorbereiding van deze beschikking gebaseerd op de door ons bekende feiten 

en belangen. Hierbij hebben wij nadrukkelijk rekening gehouden met het feit dat de overtreding heeft 

geleid en nog kan leiden tot ernstige milieuverontreiniging en gevaarlijke en onverantwoorde situaties. 

Op grond van de huidige jurisprudentie van onder meer de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State zijn wij, behoudens bijzondere omstandigheden, niet enkel bevoegd, maar zelfs in de regel 

verplicht om tot handhaving over te gaan. Tegenover uw belang staan diverse door ons {e beschermen 

algemene belangen. Zo zou het afzien van handhaving van artikel 1.1a Wet milieubeheer, artikel 14 

Woningwet en artikel 7.22 Bouwbesluit 2012 ertoe leiden dat de met deze wetten en besluiten beoogde 

doelen en belangen, waaronder de bescherming van het milieu en de volksgezondheid - in het geval 

van het achterwege |aten van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd - onvoldoende 

worden bereikt. 

Tot slot moet worden voorkomen dat er ongewenste precedentwerking optreedt. Wij zijn van oordeel 

dat de algemene belangen dienen te prevaleren boven uw belang bij voortduring van de situatie 

10. Rechtsopvolging 

Gelet op het gestelde in artikel 5.18 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zal het besluit tot 

oplegging van de spoedeisende last onder bestuursdwang mede jegens de eventuele rechtsopvolger 

van degene aan wie het besluit is opgelegd - in dit geval u - geiden alsmede jegens iedere verdere 

rechtsopvolger. 

Dit betekent dat de last onder bestuursdwang jegens die rechtsopvolger of iedere verdere rechts- 

opvolger ten uitvoer kan worden gelegd en dat de kosten van die tenuitvoerlegging bij de rechtsopvolger 

of verdere rechtsopvolger worden ingevorderd. Om deze reden wordt het besluit in de 

landelijke voorziening ingeschreven. 

Om deze reden schrijven wij dit besluit in op uw percelen bij het Kadaster in het kader van de Wet 

kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

11. Vervolgstappen 

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat uit het voorgaande niet mag worden afgeleid dat geen ander lasten 

zullen worden opgelegd. Zoals eerder opgemerkt zal dat in ieder geval gebeuren voor zover het betreft 

de maatregelen die in Fase 2 en Fase 3 moeten worden genomen, maar niet is uit te sluiten dat dit ook 

ter zake van andere gevolgen van de brand zal gebeuren, bijvoorbeeld indien blijkt dat vanwege de 

brand bodemverontreiniging is ontstaan en u nalaat te voldoen aan uw verplichtingen uit de Wet 

‘bodembescherming of anderzins. 

Verder zal worden overwogen om aan de bestuurders van N en- 
alsook de bestuurders van deze vennootschappen, één of meerdere lasten op te ieggen. 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

12. Bezwaarmogelijkheid 

Wanneer u het met deze beslissing tot toepassing van bestuursdwang niet eens bent, dan kunt u 

hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een schriftelijk gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en 

wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en gaat in op de dag na de 

verzenddatum van deze brief. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift 

indienen via een formulier op www moerdijk.nl . 

! Bijvoorbeeld operaties, afspraken, examens of bedrijfsactiviteiten, die als gevolg van de afsluiting van de wijk 

niet mogelijk waren of schade aan auto's of huizen etc. 



Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ook de voorzieningenrechter van de 

Afdeling bestuuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te 

treffen indien onverwijlde spoed dit mocht vereisen (adres: Kneuterdijk 22 2514 EN Den Haag). Voor 

het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Moerdij 

Afdeling bestuuursrechtspraak van de Raad van State: www.raadvanstate.nl/. 

  : www.moerdijk.nl of van 

10. Waterschap bevoegd voor oppervlaktewateren 

Tot slot wijzen wij u er op dat onze herstelmaatregelen op basis van wettelijke bevoegdheden beperkt 

zijn tot de op land aangetroffen asbestverontreiniging. 

Wij zijn dus niet bevoegd om bijvoorbeeld sanering van openbare oppervlaktewateren, zoals bijvoor- 

beeld de sloot achter uw perceel te vorderen. Hiervoor is het Waterschap Brabantse Delta bevoegd 

gezag 

Het kan dus zijn, dat het Waterschap ook aanvullende maatregelen van u verlangt. Een afschrift van 

deze brief sturen wij aan het Waterschap. 

11. Vragen? 

Wij begrijpen dat deze situatie voor u ook vervelend is en veel vragen oproept. Als wij u ergens mee 

kunnen helpen, dan horen wij dat graag 

Als u dus naar aanleiding van deze brief vragen heeft, dan kunt u deze stellen via info@moerdijk.nl 

onder vermelding van Kenmerki Asbestbrand Huizersdijk 15-19. Wij beantwoorden uw 

vragen dan zo snel mogelijk 

Om er voor te zorgen dat u de inhoud van deze brief goed ontvangt, sturen wij deze brief zowel 

aangetekend, als per gewone post. Een afschrift van deze brief sturen wij ook naar de aan het einde 

van deze brief genoemde personen en organisaties. 

(geanonimiseerd)

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, 

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

ir. J.C. Slagboom A.J. Moerkerke 
    
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Bijlagen: 

0 _ Asbestinventarisatierapport Swart Asbest advies en begeleiding b.v. met projectnummer 22-402 d.d. 

15 december 2022; 

0  Rapport OMWB 16 december 2022 inventarisatie overige gebieden 

In afschrift aan (inclusief bijlagen): 

0 ta.v. de dïrectie, n 

0 — zijnde bestuurder van |, ta.v. de directie, B N n 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

° N N N ° 

° . zijnde bestuurder van . N " S 

0 

0 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

K N e " 

Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V-advocaten N ME B Postbus 11756, 

2502 AT in Den Haag 


