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1 Samenvatting 

In opdracht van E N van Strukton Milieutechniek is door de medewerker van de Swart 

Asbest Advies & Begeleiding BV een asbestinventarisatie uitgevoerd van de brandlocatie aan de 

Huizersdijk 17 te Zevenbergen. Het onderzoek is uitgevoerd op 18 december 2022 conform de eisen zoals 

is vastgelegd in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de de Procescertificaten 

Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Door Strukton Milieutechniek is opdracht gegeven voor het inventariseren van de openbare ruimte bij de 

brandlocatie. De restanten liggen op openbaar terrein en kunnen snel beschadigen. De opdrachtgever is 

voornemens om de aangetroffen bronnen te gaan verwijderen. Dit rapport is geschikt voor het verwijderen 

van de aangetroffen bronnen en sloop van de brandlocatie. De gemeente gaat de bewoners informeren 

over de restanten in de wijk. 

Let op de achtertuinen van de bewoners zijn niet onderzocht, deze zaten op slot. Wel vallen deze binnen 

het verontreinigd gebied. Tevens de daken en dakgoten van de woningen schoonmaken. In de tuinen 

kunnen nog particuliere asbest verdachte objecten aanwezig zijn. Dit rapport heeft zicht alleen gericht op 

de restanten asbest van de brand. Door weersomstandigheden kan de verontreiniging van omvang 

veranderen. Voor alle sloten en watertjes in het gebied wordt een NTA 5727 geadviseerd. Op de auto's 

binnen het verontreinigd gebied liggen restanten, geadviseerd wordt om niet met deze auto's te gaan rijden 

maar deze aan de buitenzijde te saneren. Alle zichtbare verontreinigde en niet reinigbare materialen 

binnen het verontreinigd gebied afvoeren als asbsethoudend. De wijk is met linten afgezet, dit zou door de 

gemeente beter afgezet gaan worden met hekken ed 

Het gebied ten westen van de brandlocatie is doorzocht door ons in samenwerking met de brandweer, hier 

zijn alleen a restanten aangetroffen en is 1 monster van genomen ter bevestiging. 

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen 

waargenomen: 

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen. 

Bron Omschrijving _ Ruimte Afmeting _ Risico-klasse Binding _ Asbestsoort 

1 Restanten Openbaargebied _ 129000m _ 2buitensanering _ hg Chrysotiel 10-15% 

Aanbeveling: 

Verhoogd risico, verspreidingsgebied is vastgesteld, sanering op korte termijn aanbevolen. 

Tabel 2: samenvatting niet asbesthoudende toepassingen. 

Bron Ruimte Omschrijving 

2 Wijk ten westen van de locatie Asresten 

Uit oogpunt van een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid is er aanleiding om de aangetroffen 

asbesthoudende materialen zo spoedig mogelijk ofwel direct te laten verwijderen. De materialen kunnen 

door verkeerd handelen van burgers gevaar opleveren. 

  

Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke alleen middels 

het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden. 

D Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie van 

het onderzochte object 

& Ja, aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie uitsluitingen 2.1.2, 

tabel 3). 
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2 Omschrijving van de opdracht 

21 _ Aanleiding onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is De opdrachtgever is voornemens om de aangetroffen bron te gaan 

verwijderen. van de brandlocatie aan de Huizersdijk 17 te Zevenbergen. Van Strukton Milieutechniek 

ontvingen wij op 15 december 2022 opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de 

eisen zoals vastgelegd in het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie. 

Door Strukton Milieutechniek is opdracht gegeven voor het inventariseren van de openbare ruimte bij de 

brandlocatie. De restanten liggen op openbaar terrein en kunnen snel beschadigen. De opdrachtgever is 

voornemens om de aangetroffen bronnen te gaan verwijderen. Dit rapport is geschikt voor het verwijderen 

van de aangetroffen bronnen en sloop van de brandlocatie. De gemeente gaat de bewoners informeren 

over de restanten in de wijk. 

Let op de achtertuinen van de bewoners zijn niet onderzocht, deze zaten op slot. Wel vallen deze binnen 

het verontreinigd gebied. Tevens de daken en dakgoten van de woningen schoonmaken. In de tuinen 

kunnen nog particuliere asbest verdachte objecten aanwezig zijn. Dit rapport heeft zicht alleen gericht op 

de restanten asbest van de brand. Door weersomstandigheden kan de verontreiniging van omvang 

veranderen. Voor alle sloten en watertjes in het gebied wordt een NTA 5727 geadviseerd. Op de auto's 

binnen het verontreinigd gebied liggen restanten, geadviseerd wordt om niet met deze auto's te gaan rijden 

maar deze aan de buitenzijde te saneren. Alle niet reinigbare materialen binnen het verontreinigd gebied 

afvoeren als asbsethoudend. De wijk is met linten afgezet, dit zou door de gemeente beter afgezet gaan 

worden met hekken ed. 

Het gebied ten westen van de brandlocatie is doorzocht door ons in samenwerking met de brandweer, hier 

zijn alleen a restanten aangetroffen en is 1 monster van genomen ter bevestiging. 

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een verplichting op grond van het 

Asbestverwijderingsbesluit. 

2.1.1 Algemene beperking 

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en 

gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en 

certificaten. 

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de verstrekte opdracht, door de Swart 

Asbest Advies & Begeleiding BV een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om 

de in het onderzoeksgebied aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en 

in kaart te brengen. Ondanks een zorgvuldige werkwijze en de inzet van gekwalificeerd personeel kan niet 

volledig worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden 

asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter 

asbesthoudende en/of asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht. 

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals 

deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. de Swart Asbest Advies & Begeleiding BV is op geen enkele 

wijze verantwoordelijk voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn 

na de datum van het uitgevoerde onderzoek. 
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Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden 

aangetroffen draagt de Swart Asbest Advies & Begeleiding BV hiervoor geen verantwoordelijkheid met 

betrekking tot de verwijderingskosten. De verdachte toepassing dient gemeld te worden bij het bevoegd 

gezag, certificerende instelling en bij de Swart Asbest Advies & Begeleiding BV. De toepassing zal 

aanvullend in kaart worden gebracht en middels een aanvullende wettelijke procedure afgehandeld 

worden. De belanghebbende worden over de uitkomst van deze procedure geïnformeerd. 
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2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project 

De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op de brandlocatie. Tijdens dit onderzoek zijn de 

onderstaande beperkingen vastgesteld. 

Tabel 3: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen 

Constructiedeel Toepassing _ Asbest vermoeden Reden vermoeden 

Binnenzijde van de woningen Onbekend ja bouwjaar pand 

Aanvullend onderzoek is noodzakelijk voorafgaand aan sloop of renovatie van de in de tabel genoemde 

onderdelen. 

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de De opdrachtgever is voornemens om de aangetroffen 

bron te gaan verwijderen. van de brandlocatie en omliggende openbare ruimte. Deze rapportage wordt 

zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel. Indien het doel wijzigt dient de geschiktheid 

van deze rapportage opnieuw beoordeeld te worden. 

2.1.3  Niet onderzochte ruimten 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht. 

Tabel 4: niet onderzochte ruimten 

Niet onderzochte ruimte(n) 

nvt. 

22 _ Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies 

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestinventarisatie 

uitgevoerd. de Swart Asbest Advies & Begeleiding BV is in het bezit van het vereiste procescertificaat 

uitgegeven door TÜV Nederland. de Swart Asbest Advies & Begeleiding BV en haar medewerkers hebben 

geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek. Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt 

zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder 

toestemming van de auteur, niet anders dan in zijn geheel en n kleur worden gereproduceerd. 

De asbestinventarisatie is op 16 december 2022 uitgevoerd door 

Tabel 5: rapport revisie tabel 

Versie Omschrijving Datum 

v1 Rapport 22-402 Zevenbergen 16 december 2022 

De laaste versie is de geldende versie, voor vragen omtrent de geldigheid van dit rapport kunt u zich 

wenden tot de Swart Asbest Advies & Begeleiding BV. Uw vraag kunt u per e-mail stellen via 

info@deswartasbestadvies.nl onder vermelding van ons projectnummer en uw specifieke vraag. 
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3 Methoden 

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een projectspecifiek 

inventarisatieplan opgesteld. 

Een gecertificeerd medewerker van de Swart Asbest Advies & Begeleiding BV, welke minimaal in het bezit 

is van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal de brandlocatie op locatie inventariseren 

op asbestverdachte materialen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap. Van alle materialen 

welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Eventuele 

monsternamepunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte 

materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden. 

Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke 

beschermingsmiddelen en toepassing maatregelen zodat vezelemissie wordt voorkomen. Na de 

monstername wordt de locatie van monstername gereinigd. De monsters worden afzonderlijk gecodeerd. 

Materiaalmonsters worden voorzien van de code Mxx, kleefmonsters van de code Kxx en luchtmonsters 

van de code Lxx. 

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en 

dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventuee! aangetroffen 

verwarmingsapparatuur en componenten worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar 

vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apparatuur en 

componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien 

adequate productinformatie ontbreekt kunnen deze installaties, apparatuur en componenten op basis van 

kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt. 

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige verontreiniging van asbesthoudende materialen wordt 

aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, 

wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie wordt het onderzoek uitgebreid 

met kleefmonsters, indien de kleefmonsters asbest bevatten dan zal er een aanbeveling tot een NEN 2991 

onderzoek worden gegeven. Dit is een risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin 

asbesthoudende materialen zijn verwerkt. 

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het 

bezit van het vereiste accreditatie voor testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005. 

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende 

asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophyliet en actinoliet). 

Hecht- of niet-hechtgebonden. 

Het laboratorium beoordeelt de binding van het materiaal, de hechtgebondenheid. De door het 

laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monstername, afwijken van de in de rapportage 

aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de onderzoeker aangegeven mate van 

hechtgebondenheid is derhalve bepalend. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt 

houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) 

komen. Biĳ hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassings- en 

gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van 

saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt). 

  

Projectnummer: (22-402) Pagina 8 



de5flrt SBEST 

Adries & Begeeiding B:V 

RAPPORTNUMMER: R22-402_Asbest_V1 

4 Resultaten 

41 _ Bevindingen vooronderzoek 

Voorafgaand aan de inventarisatie i vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het 

raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) 

bouwtekeningen, verbouwtekeningen en documenten van eerder uitgevoerde asbestsaneringen. Indien 

mogelijk worden (ex-Jgebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te 

verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. De bevindingen van het 

vooronderzoek zijn opgenomen in het projectspecifiek inventarisatieplan. 

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn 

de resultaten samengevat weergegeven. In bijlage 5.1 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle 

inspanningen die verricht zijn aangaande het vooronderzoek. 

Tabel 6: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie 

Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare 

tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of 

overig verkregen informatie van het te onderzoeken object 

Mogelijke toepassing Aangetroffen tijdens onderzoek Bron 

restanten na brand Ja Bron Nr. 1 
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42 Bevindingen visuele inspectie 

Zoals eerder beschreven zijn de tijdens de inventarisatie waameembare asbestverdachte materialen waar 

mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 5.6). Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur 

en electra-gerelateerde componenten wordt indien mogelijk, op basis van documentatie en literatuur, 

vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten. 

Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende toepassingen zijn 

aangetroffen worden deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen 

omschrijven alle aangetroffen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen apparatuur 

en componenten. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn 

eveneens in de bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele 

overeenkomsten tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze 

asbest kunnen bevatten. De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 5.6. Alle 

asbesthoudende toepassingen worden met rood gemarkeerd en asbestvrije toepassingen worden met 

groen gemarkeerd. 
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Locatie Openbaar gebied 

Verdieping Maaiveld 

Tekening 

Monstercode MO1 t/m MO7 

Soort materiaal Plaatmateriaal/Restanten 

Analysecertificaat A00098306.1 

Asbesthoudend Ja 

Asbestsoort Chrysotiel 

Percentage 10-15% 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Beschadiging Emstig 

Graad van verwering Emstig 

Omgevingskenmerken __ Verontreiniging na brand 

Hoeveelheid 129000 m? 

Bevestiging Los 

Bereikbaarheid Matig 

Risicoklasse 2 buitensanering 

MO1, restanten aquamarijn (2) MO1, restanten aquamarijn (1)   
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(geanonimiseerd)

MO1, restanten aquamarijn (3) Bron 1, MO2 restanten agaat (3) _ 

  
(geanonimiseerd)

Bron 1, MO2 restanten agaat (2) Bron 1, MO3 school (1) 
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Bron 1, MO3 school (2)   

  (geanonimiseerd)
Bron 1, MOS achtertuin dolomiet (2) Bron 1, MOS loliek (2) 
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Bron 1, MO6 loliek (1) Bron 1, MO7 restant flint (1) 

Bron 1, MO7 restant flint (2) 

Aanbevelingen Verhoogd risico, verspreidingsgebied is vastgesteld, sanering op korte termijn 

aanbevolen. 

Opmerkingen _ Op de auto's binnen het verontreinigd gebied liggen restanten, geadviseerd wordt om 

niet met deze auto's te gaan rijden maar deze aan de buitenzijde te saneren. Alle 

zichtbare verontreinigde en niet reinigbare materialen binnen het verontreinigd gebied 

afvoeren als asbsethoudend. De wijk is met linten afgezet, dit zou door de gemeente 

beter afgezet gaan worden met hekken ed. Tevens de daken en dakgoten van de 

woningen schoonmaken. In de tuinen kunnen nog particuliere asbest verdachte objecten 

aanwezig zijn. 
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Bron 2: Asresten 

  
  

  

Locatie Wijk ten westen van de locatie 

Verdieping Maaiveld 

Tekening 

Monstercode 

Soort materiaal As 

Analysecertificaat A00098306.1 

Asbesthoudend Nee 

      
MO01 Asresten Melassestraat (1) MO01 Asresten Melassestraat (2) 
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43 

  

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing s de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt)} 

bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen 

Tabel 7: risicoklasse 

Vezelconcentratie 

Risicoklasse _ Omschrijving tijdens activiteiten 

1 Blootstellingsniveau asbestvezels serpentijn of amfibool < 2.000 vezels/m* 

Eindbeoordeling conform Arbeidsomstandighedenbesluit 

Artikel 4.47b. Dit betreft een visuele inspectie waarbij is 

vastgesteld dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel 

waarneembaar is. 

2 Blootstellingsniveau asbestvezels serpentijn en/of 2 2.000 vezels/m* 

amfibool serpentijn 

Eindbeoordeling conform Arbeidsomstandighedenbesluit en 

Artikel 4.51a. Dit betreft een visuele inspectie conform NEN 

2990 en wordt in binnen-situaties aangevuld met een < 2.000 vezels/m? 

concentratiemeting (2 uur) conform amfibool 

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.51a. Er wordt getoetst 

op een vezelconcentratie van 10.000 vezels/m? 

2A Blootstellingsniveau asbestvezels amfibool 2 2.000 vezels/m* 

Eindbeoordeling conform Arbeidsomstandighedenbesluit 

Artikel 4.53c. Dit betreft een visuele inspectie conform NEN 

2990 en wordt in binnen-situaties aangevuld met kleefmonsters 

en een concentratiemeting (4 uur) conform 

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.53c*. Er wordt getoetst 

op een vezelconcentratie van 2.000 vezels/m® 

* voor de verwijdering van kleine losliggende oppervlakken (max. 2,5 m?) of 

producten die middels een fysieke afscherming verwijderd kunnen worden 

zonder mogelijke blootsteling kan een eindbeoordeling conform risicoklasse 2 

van toepassing zijn. 

Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het 

asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze waarop de toepassing verwijderd kan 

worden. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij 

verwijdering van de asbesthoudende materialen. Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode 

zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in 

deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in een dergelijk geval contact op te 

nemen met de Swart Asbest Advies & Begeleiding BV. 

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen 

is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de 

bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.3. 
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5 Bijlagen 

Het volledige overzicht met bijlagen wordt in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering verplicht gesteld. Het is mogelijk dat een 

aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet van toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen 'N.v.t. 

vermeld. 
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51 Beknopt verslag vooronderzoek 

Geleverde inspanning met betrekking tot het vooronderzoek 

Heeft de opdrachtgever het intakeformulier Nee, het betreft een calamiteit 

voorafgaand aan het onderzoek zo volledig mogelijk 

ingevuld en geretourneerd * 

Zijn er tekeningen beschikbaar Nee 

Welke relevante informatie kan er uit de Niet van toepassing 

beschikbare tekeningen worden gehaald 

In welk jaartal of welke periode is het te 1977 

inventariseren bouwwerk, object of de installatie 

gebouwd 

Interview 

Gesproken met Strukton 

Bevindingen Brand in loodsen met golfpaten daken, omgeving in 

kaart brengen 

Overige verkregen informatie, verkregen door 0.a. intakeformulier 

Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd Niet bekend 

Welke relevante informatie kan er uit eerder Niet van toepassing 

opgesteide inventarisatierapporten worden gehaald 

Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen Niet bekend 

uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd 

Hebben er in het verleden verbouwingen of Niet bekend 

renovaties plaatsgevonden 

Overige geraadpleegde bronnen * Het nieuws 

Uit oogpunt van een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid is er aanleiding om de aangetroffen 

asbesthoudende materialen zo spoedig mogelijk ofwel direct te laten verwijderen. De materialen kunnen 

door verkeerd handelen van burgers gevaar opleveren. 
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52 _ Integrale opname analysecertificaten 
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‘ SGICompliance 
Environmental Control 

Mongkongstraat 5 

2047 BR Rotterdam 

de SWART Asbest advies & begeleiding B.V. 

Eoeteeve 12 1:+31 (OB 059 9700 

ZE1AMH Deft € nfo@sgicompliance n 

Nederiand 1 w sgcomplance 

Analyserapport 

Rapportnummer A0009B306.1 

Datum rapportage 16122022 

Versie 1 
Aantal pagina'sindl voorblad 2 

Verifcatiecode TXIDTEn 

Uw referentie 22402 

‚Ons projectnummer A204439 

Omsechriving opdrachtgever _ Huizerscijk 17 Zevenbergen 

Ontvangst monsters 16-12.2022 

Monsterneming door Opdrachtgever 

Analyse soort NEN 5886 

Analyse datum 16-12-2022 

Analyse locatie Rotterdam 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyseresuitaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 22-402. Het 

onderzoek werd uitgevoerd conorm uw opdracht. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte 

monsters. 

SGI Compliance Environmental Controtis niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar 

aanleiding van de verkregen resultaten. Bij monsterneming door 'Opdrachtgever'kan geen uitspraak gedaan worden 

over de verkregen data, herkomst, representatiiteit en veiligheid tjdens de monstemerming. 

De door SGI Compliance Environmental Control uitgevoerde analyses zin, indien niet anders vermeld, 

geacerediteerd onder L140 door de raad voor accreditatie. Een ljst van verrichtingen is opgenomen op de site van de 

Taad voor accreditatie http://www.rva.nl. Indien gewenst kunnen wij u de vertichtingenlijst oesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het analyserapport vormt één geheel en 

moet als zodanig worden gehanteerd. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en 

geautoriseerd door het Hoofd Laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit 

document kunt u dît verifiëren via verificatie@sgicompliance.nl onder vermelding van het rapportnummer. 

ooeend o A 

N 

ISI 

RAL 

Hoofd Laboratorium 

‘SGIComplance Enviroamental Control | BTW NL813868634801 | KVK 24370016  BAN NL36RABO0153273763 | BIC RABONL2U 

Rapport PLM, Versie A2:5, 13 aogustus 2021 pagna 1 van2 
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Analyserapport 

Rappotnummer: A000G8306.1 (Ons projecnammer: 204438 

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie 

conform NEN 5896 

AZO4439-00T MOOT Melarsestrauo _ Coment Goen Asbest 0147 NVT 

KEORaSSDDZ _ DT zaaumaryn Asbestcement  CNRaONel 10158 Hechtgebonden 

AZa300S _ MOZ agaat aUis sbesteement Cmsotel  1045% Hechigebonden 

KOO _ MOR schoot ‘Tement GeenAsbest 0147 NVE 

Kaase005 MO padachterschoo  Asbestcement  CNysOHeT 1018 Hechigebonden 

KEDAE MOS DoomeTGachtenJn  ASbesteement CS O8 Hechigebonden 

KEORaSSODT _ MOB TK 200 ‘Tement GeenAsbest 17 NvE 

KEOAASSD0E _ MOT FIRTS 20 Asbestgement  CMysotel 16188 Hechtgebonden 

  

70794 (niet aantoonbaar 

    

  

  

      

  
  

  

  

  

  
  

  
  

    

      

“B de opgenomen de op het van SGI Compliance EnvronmentalContois Asgevelg 

vande Van bemonsering i etriet at do borstr m afwijen van h maleraatype weike i et vold & 
vastgesi 

2 B brdngisde de op bet van S6 Cortrtis s gevolg van 

* Ven bemonsterg e staat van het e t dat do beuindngen van Pet 
atwiken van de conciuse weke i h vel 6 vastgetek 

3 n , ten, otin metde 

sereo o olr (PLM) geen. j aon de etseaneing 

(SEN)telten. gebonden kumen met on cusanig kiie o 

Jonglo Gat z met PL t innen worden, on de anfysarosaton Merdoorvals zin 

SGIComplance Emaronmertal Control | BTW NL813868634B01 | KVK 24370016 | BAN NL36RABO01S3273763 |BIC RABONL2U 

Rapprt PLM, Versie A2:, 13 ougustus 2021 pagna 2van2 
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53 _ De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling 

  

SMART Risicoclassificatie stichting 

Aangemaakt op 16 december 2022 om 04h48 (2274499) Î s C e r t 
de Swart Acbest Advies & Begeleiding BV SCA-code: 01-D010.035.01 

tierappor 01 D010035 0122 

  

  
Deze icoclassfeatie maakt onverbrekelik onderdeel t van bet asbestinventr 

do 

  

  

Identiticatie 

Adres Muizersik 17, Zevenbergen 

Projectcode 22402 

Projectnaam e brondoraie 

Broncode 1 

Bronnaam Restanten 

Feiten 

Productspecitistie Asbestveronreinlgngen(stukjes n brokies) 

Mechtgebondenheid Wechtgebonden 
Moeveelheid asbest 129000 e 

Percontage Chrysotlet wis% 

Percntage Amfibool asbest <0.1%(netaantoonpaar 

anslysscertificastrummer 2000983051 

Situatie 

Sevestiging m 

innen / buiten. Buten 

Beschadiging Emsig 

Verweerdheld Ernstig 

Verwijdering 

Mandeling Overig als gehel werwideren nie mogelk } 

Rleicoclaesificatie 

Risicoklasse 2 

Gobruikte vorsie classiieatiemodel SMART2.4 18102022 (ngangsdatum 18-102022) 

Werkplanelementen 

Opentucht RZ 

Het werkgebiea i algezegemarkeerd e worden 

Met gecenicserde asbestvanwijeringsbedf dat de asbestverwideringswerkzaambeden uRvoert. dient de best bestaande techrickentoe e passen.Er 

dienen bronmaatregelen genomen e morden om Vezelemask e voorkomen. DEzE maat7egelen dienen n zen werkplan, OpJESE conform net 

eenieateschema £ worden opgenomen 

  

Erdent cen eindcorkroke door een RR geaceredReerde (O 17020 nspecte nsteling volgens NEN 2090, onderdeelwsuche inspecte. e worden 

vigeveers 

2274499} 
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(geanonimiseerd)

Bron 1, restanten op bouwweg tussen bouwterreinen in 

) 

  Restanten op voorruiten van auto's (1) 

    
Restanten op voorruiten van auto's (2) Restanten op de achterbak van auto's 
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ES 

Resanten op het fietspad op de rotonde bijflinten diamant _ Reststanten op ruitenwissers   

    

    

(geanonimiseerd)

Bron 1, restant bij amazoniet thv 28 (1)   

Restant bij parkeerplaats Amazoniet en Aquamarijn (1) Restant bij parkeerplaats Amazoniet en Aquamarijn (2) 
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Restant bij parkeerplaats Amazoniet en Aquamarijn (3) 

  

Linten gespannen op de toegangsweg van de wijk bijde __ Restanten in parafaanbakken (1) 

amber   

    #7 e 

Restanten in parafaanbakken (2) 
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55 Procescertificaat asbestinventarisatie 

Procescertificaat AsbestinventarfF3fy, 

  

Certificaathouder 

  

u…12 

  

Ascert 

T S ! 

\ 

Í 

(geanonimiseerd)

  
  

  

e-mait 

info@deswartasbestadvies.nl 

Verklaring van uitgifte 

(geanonimiseerd)

Dit procescertiicaat is, op basis van het Certifcatieschema voor de Procescertificaten 

TÜV Nederland verkiaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het proces van het 

inventarisen van asbest of asbesthoudende producten, voorafgaand aan: 

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

van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten is 

respectievelijk zijn verwerkt: 

- het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of objecten: 

= het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident 

zijn vrigekomen 

wordt uitgevoerd volgens de eisen voor het inventariseren van asbest zoals opgenomen in de 

vigerende versie van het Certficatieschema voor de Procescertifcaten Asbestinventarisatie en 

 Asbestverwjdenng 

Voor TÖV Nederand ranken 

Algemeen directeur 

  

Voor de geldigheid van dt procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op 

www-ascert.nl 

  

  

  

        
  

Cortificatie-instelling 

TUV Nederand Tdentfcatecode SZW- : Her & certfcastummer BT- 
r 01 sanwizingsbeschikig: 31 

8692 DL Son en Breugel 2014-0000016105 - SCA-code 01-D010035 01 

Teletooe: '9486-399500 Datum eerste uigfe: 1232014 

Emat InfoGtu t A EN | -oetn t 2822070 

Webste a l _ Ë - Vevaidatum: 2802-2023 

951 

Dt procescertficat bestaat t twee biadrijden 

Nadruk verboden Bad1van2 
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56 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen 
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j 17 Zeenbergen randlesiey 

  

Asbestnventarisatie 

beteutet deSwf{rt 

Deze tekening is vervaardigd voor het aangeven van de locaties van asbestbronnen. 

Aan verhoudingen en afmetingen aan de tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

Op al onze leveringzen zijn de DNR 2011 van toepassing. 

  

oo e e 

  

          
  

(geanonimiseerd)


