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Ü Algemene bezoek- en bedrijfsinforma 

Datum control 16 december 2022   

  

  

Eigenaar/gebruiker: N 
(geanonimiseerd)

  

  

  

  

  

L | 

E 

Adres: Huizersdijk 17 Zevenbergen 

Postcode en 4761 PT 

plaatsnaam: Zevenbergen 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Internetadres: 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Zaaknummer OMWB: _ 2022-0541162022-056028 

  

Correspondentieadres: Gemeente Moerdijk 

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Naam: _ 

tav: 

Adres: Pastoor van Kessellaan 15 Zevenbergen 

Postbus 4 

Postcode en 4760 AA 

plaatsnaam: Zevenbergen 

ing Nazorg na brand met vrijgekomen asbest 

activiteiten: 

Contactpersoon v.d. Functie: 

inrichting 

E-mailadres: Telefoon: 

Gesproken met: Functie: 

E-mail: Telefoon: 

Gesproken met: Functie: 

E-mailadres: Telefoon: 

Contactpersoon | Functie: Toezichthouder asbest 

OMWB: 

E-mailadres: KE 1. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)     
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1. Aanleiding controle 

Op 15 december 2022 heeft een felle brand de loodsen aan Huizersdijk 17 in Zevenbergen 

verwoest. Op de daken van deze loodsen hebben asbesthoudende golfplaten gelegen. Als 

gevolg van de brand hebben asbestdeeltjes afkomstig van deze golfplaten zich verspreid in 

de omgeving. 

In opdracht van Strukton Milieutechniek is een asbestinventarisatie uitgevoerd door de Swart 

Asbest Advies & Begeleiding BV met projectnummer 22-402 d.d. 16 december 2022. 

Op 16 december 2022 is door de gemeente Moerdijk aan de OMWB verzocht om advisering 

en ondersteuning van het crisisteam ten aanzien van de asbestverontreiniging en 

asbestverwijdering. 

Hierop zijn N «" N =fgereisd naar het gemeentehuis. (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Omstreeks 14:00 uur waren we aanwezig op het gemeentehuis in Zevenbergen. 

2. Ondernomen acties 

Na een korte briefing door N adviseur Vergunningen en Handhaving, zijn we 

bijgepraat over de situatie. 

Het verontreinigde gebied zoals aangegeven in het asbestinventarisatierapport is afgezet 

door de gemeente. Bewoners zijn opgeroepen het gebied niet te verlaten en binnen te 

blijven. De firma Wilchem is ingeschakeld om de verontreiniging, waarvan in elk geval de 

openbare weg, op te ruimen. 

Aan ons is verzocht om na te gaan of het verontreinigde gebied juist in kaart is gebracht en 

zodoende een aantal grenzen na te gaan. 

(geanonimiseerd)

  

Omstreeks 14:30 gaan we onder begeleiding vanl medewerker BWT van de gemeente 

Moerdijk naar de kruising Huizersdijk/Zuidrand waar een “wasstraat voor voertuigen” zal 

worden ingericht in de nabijheid van de brandhaard. Hier ligt ook een grens van het 

verontreinigde gebied. 

We bekijken visueel de tuin van de woning aan Veldkers 1 (valt buiten het verontreinigde 

gebied). Hier treffen wij geen asbestverdachte aan. 

Via de Veldkers en Tuinkers lopen we naar de kruising Bloemenpad/Huizersdijk. Onderweg 

treffen we geen asbestverdachte restanten aan. 

We vervolgen onze weg via de Huizersdijk richting de getroffen loodsen. Tot juist vóór de 

loodsen aan Huizersdijk 17 zien we geen asbestverdachte restanten. Direct voor de loodsen 

zijn wel restanten aanwezig, conform rapportage. 

(geanonimiseerd)

M heeft een melding ontvangen van bewoners aan Lammersgors (valt buiten het 

verontreinigde gebied) dat er mogelijk stukjes in de tuin liggen. De bewoners (huisnummer 

DE zijn niet thuis. We kunnen niet in de tuin kijken. We besluiten het voetpad achter de 

tuinen, ten zuiden evenwijdig aan de Agaat, te bekijken. Onderweg treffen we geen 

asbestverdachte restanten aan. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Tot slot bekijken we de situatie rond de verontreiniging aan de Smaragd/Saffier in relatie 

met de vraag of het bouwproject komende maandag door kan gaan. We bekijken de situatie 

in het veld in vergelijking met de plattegrond van het inventarisatierapport. 

We concluderen dat de grens van het verontreinigde gebied ’in het veld’ juist ligt ten 

noorden van de partij stenen die opgestapeld staat aan de Saffier (gelijk lopend met de 

bouw-inrit aan de Generaal Allenweg). 
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Ondertussen zien we dat de wasstraat aan de Zuidrand nagenoeg is ingericht en gebruikt 

kan worden. Volgens zeggen van de DTA-er van de firma Kesselaar (ingeschakelde 

asbestverwijderaar) wordt gepoogd vanmiddag/vanavond de openbare wegen vrij te hebben 

van asbest (uitgezonder de toegang tot woningen). 

Omstreeks 17:00 uur zijn we terug op het gemeentehuis voor een debriefing aan (geanonimiseerd)

i- (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

4. Conclusie/ Aanbevelingen 

« _ Het verontreinigde gebied lijkt correct ingekaderd te zijn. 

° De sanering is gestart 

« _ De gemeente Moerdijk kan komend weekend, zeer waarschijnlijk zelfstandig verder met 

  

de aanpak van de verontreiniging. Indien nodig zal beroep worden gedaan op de OMWB 

« _ de gemeente verzorgd zelf de aanschrijving aan betrokkenen. 

. _ Het waterschap is geïnformeerd over mogelijke verontreiniging met restanten gezien de 

ligging van de brandhaard. In het asbestinventarisatierapport wordt een onderzoek NTA 

5727 geadviseerd. 

5. Ondertekening 

Aldus naar waarheid opgemaakt te Tilburg d.d. 05 december 202216 december 2022 

Toezichthouder Omgevingsdienst Mid| 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  



Bijlage foto’s: 

  

brandhaard 

      

    
Plattegrond uit asbestinventarisatie 22-402 d.d. 16-12-2022 

  

  

Bouwproject 

Smaragd/Saffier 

    

Voettekst 



Afgebrande loods 

Enexis sluit stroom en gas af 

  
  

Installeren wasstraat op ‘brug' Zuidrand     
(geanonimiseerd)

  Overzicht bouwlocatie Smaragd/Saffier     

Voettekst 



    

Grens verontreiniging 

    
Globale Grens verontreiniging 

Links is verontreinigd; recht is asbestvrij 

Bouw-inrit Generaal Allenweg     

Voettekst 


