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Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid 

- Binnen het door De Swart Asbest aangegeven besmetgebied de verontreinigingsgraad inventariseren en 

inventarisatie rapport opstellen. 

Doel van het onderzoek 

- sanering van de brandrestanten op de privé percelen. 

Destructief onderzoek uitgevoerd 

-nee 

Reikwijdte uitgevoerd onderzoek 

ROOD 

Geschiktheid uitgevoerd onderzoek 

OOO0R 

Gehele bouwwerk of gehele object 

Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object 

Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object 

Uitsluitend het gebied rondom en op het bouwwerk of het object 

Geschikt voor de verwijdering van het in dt rapport genoemde asbesthoudende materiaal 

Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop 

Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 
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1 Samenvatting 

In opdracht van Gemeente Moerdijk is door de medewerkers van Asdesk B.V. een asbestinventarisatie 

uitgevoerd van de privé percelen n.a.v. een brand aan de Bergkristal e.0. te Zevenbergen. Het onderzoek 

is uitgevoerd op 6 januari 2023 conform de eisen zoals is vastgelegd in het werkveldspecifieke 

certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. 

Het inventariseren van de verontreiniging van de privé percelen, binnen het door De Swart Asbest 

aangegeven besmetgebied n.a.v. een brand t.b.v. sanering. 

De openbare gebieden en school binnen het gebied zijn reeds gesaneerd. 

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen 

waargenomen: 

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen.   

  

  

Bron | Omschrijving | Ruimte Risico-klasse Afmeting | Aanbeveling 

1 golfplaat Op de daken van de 2buitensanering | 25380 m? | Zie bronblad 

restanten bebouwingen en in tuinen van 

de woningen               

Sanering zo spoedig mogelijk uitvoeren. 

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de 

best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om 

vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het 

certificatieschema, te worden opgenomen. 

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 

2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd. 

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

het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden. 

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

het onderzochte object 

D Ja, aanwullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie uitsluitingen 2.1.2, 

tabel 2). 
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2 Omschrijving van de opdracht 

21 _ Aanleiding onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is de sanering van de brandrestanten op de privé percelen aan de 

Bergkristal e.0. te Zevenbergen. Uit hoofde van Gemeente Moerdijk ontvingen wij op 3 januari 2023 

opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de eisen zoals vastgelegd in het 

certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie. 

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 Asdesk B.V. 

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. Asdesk B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor 

wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het 

uitgevoerde onderzoek. 

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden 

aangetroffen draagt Asdesk B.V. hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de 

verwijderingskosten. De verdachte toepassing dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag, 

certificerende instelling en bij Asdesk B.V.. 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 binnen het door De Swart Asbest aangegeven 

besmetgebied aanwezige privé percelen. Tijdens dit onderzoek zijn de onderstaande beperkingen 

vastgesteld. 

Tabel 2: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen 

  

Constructiedeel Toepassing Asbest vermoeden Reden vermoeden Advies 
  

          
nvt n.v.t nvt nvt nv.t 

  
  

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de sanering van de brandrestanten op de privé percelen. 

Deze rapportage wordt zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel. 

2.1.3 Niet onderzochte ruimten 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht. 

Tabel 3: niet onderzochte ruimten 

  

Ontoegankelijke ruimte(n) 

  

  Geen ontoegankelijke ruimte gevonden   
  

22 _ Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies 

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

uitgevoerd. Asdesk B.V. is in het bezit van het vereiste procescertificaat uitgegeven door Normec 

Certification. Asdesk B.V. 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 in kleur worden gereproduceerd. 

De asbestinventarisatie is op 3 tot en met 6 januari 2023 uitgevoerd door M N (04E-280522- 

140831). 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De rapportage i intern geautoriseerd op 13 januari 2023 door N M (04E-090921-140751). (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Tabel 4: rapport revisie tabel 

  

Versie Omschrijving Datum 
  

  vi Rapport 13 januari 2023       
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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 Asdesk B.V., welke minimaal in het bezit is van het certificaat 

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal de binnen het door De Swart Asbest aangegeven 

besmetgebied aanwezige privé percelen 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 |ocatie, 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 MM, 

kleefmonsters van de code KM en luchtmonsters van de code LM. 

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en 

dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel 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 testlaboratoría, 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). 

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 n dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) 

komen. Bij 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). 
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4 Resultaten 

41 Bevindingen vooronderzoek 

Voorafgaand aan de inventarisatie is 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-)gebruikers 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 51 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle 

inspanningen die verricht zijn aangaande het vooronderzoek. 

Tabel 4: 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 

  

brandrestanten ja Bron Nr. 1         
  

42 Bevindingen visuele inspectie 

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

mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 5.5). 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 

een 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 5.5. Alle 

asbesthoudende toepassingen worden met rood en oranje gemarkeerd en asbestvrije toepassingen 

worden met geel gemarkeerd. 
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Locatie Op de daken van de Verdieping daken en maaiveld 

bebouwingen en in 

tuinen van de 

woningen 

Monstercode MO1, MO2, MO3, MO4, | Soort materiaal cementgebonden 

MOS materiaal 

Asbesthoudend ja Asbestsoort Chrysotiel; 

Chrysotiel: 

Chrysotie!: 

Chrysotiel 

Analysecertificaat A00099572.1 Percentage 10-15%; 10-15%; 

10-15%; 10-15% 

Hechtgebondenheid niet-hechtgebonden Beschadiging ernstig 

Graad van verwering licht Omgevingskenmerken goed bereikbaar 

Hoeveelheid 25380 m? Bevestiging los 

Bereikbaarheid goed Risicoklasse 2 buitensanering           
  

Bron 1 foto 1 Bron 1 foto 2 

Bron 1 foto 3 Bron 1 foto 4   
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Bron 1 foto 5     Bron 1 foto6 

  

Overige vindplaatsen 
nvt. 

  

Aanbevelingen Geen direct risico echter wel een verhoogd risico op beschadiging, 

verspreidingsgebied is vastgesteld, sanering op korte termijn aanbevolen. 
  

Opmerkingen Op diverse locatie's zijn ter verificatie monsters genomen van de 

aangetroffen flinters asbestverdacht materiaal. Alleen monster MOS blijkt 

geen asbest te bevatten. 

Geen restanten aangetroffen op de schuine dakvlakken, deze zijn door de 

regenval van de afgelopen periode schoon gespoeld. 

Op diverse plaatsen kiezelballast op de daken aangetroffen. Het 

identificeren van brandrestanten is hierop bemoeilijkt. 

Op vraag van de opdrachtgever is een overzicht gemaakt van de 

verontreinigingsgraad van de diverse gebieden, ditis op bijgaande tekening 

aangegeven. 

    Risicobeoordeling   Er is geen actueel risico aangetroffen, wel een verhoogd risico. 
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43 

  

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is 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. 

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages 

asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan 

amfiboolasbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor 

serpentijnasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfiboolasbest 

(amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylliet). 

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid 

aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor 

het bepalen van de te hanteren risicoklasse. 

In onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven: 

Tabel 5: risicoklasse 

  

  

  

  

Type asbest Risicoklasse 1 Risicoklasse 2 Risicoklasse 2A 

Chrysotiel <2.000 vezels/m? | 2 2.000 vezels/m? - 

Amfibool <2.000 vezelsim* |- 2 2.000 vezels/m? 

Chrysotiel + <2.000 vezels/m’ | 2 2.000 (AMF < 2.000 2 2.000 (AMF > 2.000 

Amfibool vezels/m®) vezels/m?)   

Vrijgave conform 

NEN2990 

    

Visuele inspectie 

  

Visuele inspectie + 

luchtmeting (2 uurs meting) 

Voor vrijgave in buitensituaties dient 

uitsluitend een visuele inspectie 

conform NEN2990 te worden 

uitgevoerd. 

  

Visuele inspectie + 

kleefmonstername (SEM) 

Iuchtmeting (4 uurs meting 

SEM) 

Voor vrijgave in buitensituaties dient 

uitsluitend een visuele inspectie 

conform NEN2990 te worden 

uitgevoerd. 

  

*Voor isicoklasse 2A zijn uizonderingen bepaald. SMA-rt geeft aan of er sprake Ís van een uitzondering. In dit geval vindt de eïndmeting plaas door 

middel van een 2-uurs meting en visuele vrjgave. Op de SMART blift wel de vermeiding 2A van toepassing. 

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 Asdesk B.V.. 

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 werkveldspeifieke certificatieschema voor de 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. 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. 

51 Beknopt verslag vooronderzoek 

  

Geleverde inspanning met betrekking tot het vooronderzoek 

  

Heeft de opdrachtgever het intakeformulier 

voorafgaand aan het onderzoek zo volledig mogelijk 

ingevuld en geretourneerd * 

nvt. 

  

Zijn er tekeningen beschikbaar Ja, luchtfoto’s via Google Earth 

  

  

  

  

  

Welke relevante informatie kan er uit de nv.t 

beschikbare tekeningen worden gehaald 

In welk jaartal of welke periode is het te 2017 

inventariseren bouwwerk, object of de installatie 

gebouwd 

Interview 

Gesproken met Opdrachtgever 

Bevindingen brandrestanten 

  

Overige verkregen informatie, verkregen door 0.a. 
intakeformulier 

  

Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd Ja, rapport 22-402 van De Swart asbest 

  

Welke relevante informatie kan er uit eerder 

opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald 

brandrestanten 

  

Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen 

uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd 

Ja, openbare gebieden 

  

      Hebben er in het verleden verbouwingen of nvt 

renovaties plaatsgevonden 

Overige geraadpleegde bronnen * nvit 
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52 _ Integrale opname analysece: 

“ SGICompliance 
Environmental Cortrol 

Hongkongsraat S 

  

   

Asdesk BV 

John F Konnedylaan 234B 1 088 0 

5081 WX PANNINGEN Fo@sgio 

Nederland a sgkompance n 

Analyserapport 

Rapportnummer A00099S72:1 
Datum rapportage 09.-01-2023 

Versie 1 

Aantal pagina's incl voorblad _ 2 

Verifatiecode MSkLiPg 

Uw referentie 2023012 

Ons projectnummer A205725 

Omschriving opdrachtgever _ Bergkristalle Zevenbergen 

Ontvangst monsters 07-01-2023 

Monsterneming door Opdrachtgever 

Analyse soort NEN 5896 

Analyse datum 09-01-2023 

Analyse locatie Kamperweg 1 6361 GZ Nuth 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyseresuitaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 2023012 Het 

onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De resuftaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte 

monsters. 

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

anleiding van de verkragen resultaten, B monstememíng door 'Opdrachtgever’ kan geen uitspraak gedaan worden 

over de verkregen data, herkomst, representatiíteit en velligheid tijdens de monsterneming. 

  

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

geaccrediteerd onder L140 door de raad voor accreditatie. Een jst van verrichtingen s opgenomen op de site van de 

raad voor accreditatie htipz/\www.rva.nl Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen, 

  

Op dî analyserappor zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het analyserapport vormt één geheal 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 dt 

document kunt u di verifëren via verifcatie@sgicompliancs.nl onder vermelding van het rapportnummer. 

Hoogachtend, i.o. fâ 

- 

RAL 

foofd Laboratorum 
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“ SGICompliance 
Environmental Cortrol 

RAPPORTNUMMER: R2023012_Asbest_V1 

  

Analyserapport 

Rapportnummer: 2008572 1 Ons prleetnummer: A20S725 

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie 

conform NEN 5896 

  

  

  

  

A205725-001 _ MoT golplaatrestanten _ Plaat Chrysotel  1015% ecntgebonden 

AZOS7Z5-00Z _ MOz-golplaatrestanten _ Plaat Snsoe  1015% Hecrgebonden 

A205725-003 _ Mos-gollplaatrestanten _ Plaar Shnsoie  1015% Hechigebonden 

A205725004 _ Mos-golplaatrestanten _ PIaat Chnsoel  1015% Hecntgebonden 

A205725-005 _ Mos-golplaatrestanten _ Plaar Goen ASbest ZT” MT 

(keine raetie) 

  

77<0.7% (niet aantoonbaar] 

1 Bij materiaape s e bevinding opgenomen de op het aboralaium van SGI Complance Ervronmental Conrol s gecorsiateerd. AB gevolg 

vanee Van bemonsterng e niet da de aboratorium e afwiken van t materaatype weke f et veid £ 
vangesteld 

°2 BĲ bndngis de bevining opgenomen de op het ‚m van SGI Compiance E Controt i s gevoig van 
de metnode van bemonstering asmede de staatvan het aangeboden monster i e nietutgeloten dat de bevindingen van het Iororian 

afwiken van de concusie weke i hetved i vasigesteld 

9 Wanneer I organsche gebongen materalen (>}voorpeeld colowjleges Ken,teerlagen) o n Keefmonsters met e standaard anaise. 

stereoen pi (PLM) geen asb worden ‘bevelen w 2an de monsers met scanring elekonen 

(SEM e lten unnen asbestvezos bevaten met oen da Kene doorenede on 
Jongfe dt ze met PLM net gedetecteerd unnen worden, on de analyzoreitaten ierdoorval negat Kunnen z 
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53 _ De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-t risicoklassebepaling 

  

  

  

SMART Risicoclassificatie stichting 

Aangemaakt op 13 Januari 2023 om 10h53 (2287135) ‘ÎÎ s C e l‚- t asdesk BV sca-code: 07-D070153 

Deze tsieoclawsitieatie maakt onverbrekeijk onderdeeluit an het axbestinventarisaticrapport 07-D070153 20230121 

Identiticatie 

adres Bergkristafzevenbergen 

Projectcode 2023012 

Projectnaam Inventarisatie asbestverontreiniging van de privé percelen n0v.een brand 

Bronnaam golplaat restanten 

Feiten 

Productspeciticatie Asbestveronreinigmgen (randrestanten en fsters} 

Hechtgebondenheid N hechtgebonden 
Moeveelheid osbost 25307 

Percentage Chrysotiel wis% 

Percentage Amfibool asbest <0,1 %(niet aontoonbaar) 

Analysecortificastnummer a000995724 

Situatie 

Bevestiging v 
Binnen / buiten. Buiten 

Verwijdering 

Mandeling Handpicking 

(geanonimiseerd)

Rlslcoclassificatie 

Risicoklasse 2 

Gebruikte versie classifketiemodel SMART2.4 18102022 (ngangsdatum 18-102022) 

Werkplanelementen 

Opentucht RZ 
  

Wet werkgebied di algezegemarkeerd te worden 

  

Wet geceniceerde aebestverwijderingsbedrfdat de asbestverwijderingewerkraameden uitvoer dient de best estaande techrieken toe e pacsen. Er 

ienen bronmaatregelen genomen e morden om Vezelemasi e voorkomen. DEZE maat7egelen dienen n zen werkplan, OpJESE conform net 

GenMeateschema E worden opgenomen 

Erdient een eindcotrole door een RVA geaceredReerde (SO 17020 nspecte nsteling volgens ME 2090. onderdeel v i. te worden 

vigeveerd 

257135} 

  

Projectnummer: (2023012) Pagina 15 



   

    

RAPPORTNUMMER: R2023012_Asbest_V1 

  

54 _ Overige projectfoto's 
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55 

Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen 

Zevenbergen 

Geef eenbes 

Google Earth   



  Google Earth 



S 

D Een — tot enkele brandrestanten per perceel 

B veorder brandrestanten per perceel aangetroffen 

EE   Google Earth 


