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Onderwerp: Resultaten onderzoek tuinen, daken en balkons 
 
 

Beste bewoner, 
 
In de eerste helft van januari deed het bureau Asdesk onderzoek naar asbest in tuinen, op 
daken en balkons in het gebied waar asbest was gevonden na de brand op 15 december 
2022. Bij dit nadere onderzoek is op uw perceel geen asbest gevonden. In deze brief leest u 
meer over de onderzoeksresultaten en wat dit voor uw situatie betekent. 
 
Waar ligt nog asbest? 
In een deel van het gebied vond de onderzoeker geen asbest. In andere delen wel. Op basis 
hiervan is het gebied ingedeeld in zones. In de gele zones is geen asbest gevonden. In de 
oranje zones vond de onderzoeker één tot enkele asbesthoudende brandrestanten per 
perceel. In het rode gebied vond hij meerdere asbesthoudende brandrestanten per perceel. 
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Gele zone: geen asbest gevonden 
U woont in een gele zone. Dit betekent dat bij u en uw buren geen asbest is gevonden. Uw 
tuin, dak en balkon hoeven niet schoongemaakt te worden. De voorzorgsmaatregelen uit 
eerdere brieven zijn niet meer nodig: u kunt veilig in uw tuin werken of bijvoorbeeld uw 
goten schoonmaken. 
 
Wat gebeurt er met de oranje en rode zones op de kaart? 
In de oranje en rode zones is asbest gevonden. Deze zones moeten worden schoongemaakt 
door een gespecialiseerd bedrijf. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet bekend. De 
gemeente overlegt hierover met de eigenaar van de afgebrande loodsen en voert de 
juridische procedures die nodig zijn om de schoonmaak zo snel mogelijk te regelen.  
 
Als er in de gele zones geen asbest ligt, waarom is het openbaar gebied daar dan wel 
schoongemaakt? 
Bij de schoonmaak van de openbare ruimte gingen we uit van het verontreinigd gebied dat 
bij het onderzoek in de nacht van de brand is vastgesteld. Voordat de openbare ruimte in dit 
gebied officieel vrijgegeven kon worden, moesten de schoonmakers het hele gebied 
controleren. Daarom waren de schoonmakers in het hele gebied te zien. 
De tuinen, daken en balkons zijn begin januari onderzocht, dus enkele weken later. In de 
gele zones op de kaart zijn bij dat onderzoek geen brandresten meer gevonden in tuinen, op 
daken en balkons. Schoonmaak van die tuinen, daken en balkons is daarom niet nodig. 
 
Waren de gele zones altijd al asbestvrij? 
Nee, bij het eerste onderzoek vlak na de brand zijn wel brandresten met asbest gevonden en 
op basis daarvan is toen het verontreinigde gebied vastgesteld.  
Bij een brand verdelen de brokstukken zich niet gelijkmatig: op sommige plekken komt veel 
terecht, op andere plekken ligt niets of alleen wat dunne flinters. Het onderzoek naar de 
tuinen, daken en balkons vond een aantal weken na de brand plaats. Het is goed mogelijk 
dat de regen in de tussentijd de laatste brandresten in de gele zones heeft weggespoeld. Dat 
kan geen kwaad. Het gaat erom dat er geen asbest meer ligt. Dat heeft het onderzoek van 
begin januari bevestigd: de gele zones zijn asbestvrij. 
 
Kunnen brandresten uit de rode of oranje zones de schone gebieden weer besmetten? 
In de natte wintermaanden is die kans heel klein, maar natuurlijk willen we dit risico zo veel 
mogelijk uitsluiten. Daarom zetten we alles op alles om de schoonmaak van de oranje en 
rode zones zo snel mogelijk te regelen. 
 
Krijg ik een officiële verklaring dat mijn tuin en dak asbestvrij zijn? 
Nee. Zo'n vrijgave gebeurt alleen nadat er asbest is opgeruimd. In dat geval bevestigt een 
laboratorium dat het gebied daadwerkelijk schoon is. In de zone waar u woont, is geen 
asbest meer gevonden. Opruimen en vrijgave is dus niet aan de orde. 
 
Hoe gaat het nu verder? 
De oranje en rode zones worden schoongemaakt. De organisatie en planning hiervan is nog 
niet bekend. Dit stemmen we af met de bewoners van deze zones. Omdat voor uw perceel 
geen maatregelen meer gelden, is dit de laatste brief die u van ons ontvangt.  
 
  



   

 

   

 

Ik heb een vraag, waar kan ik terecht? 
Antwoorden op veelgestelde vragen staan op www.moerdijk.nl/brand-huizersdijk-vragen. 
Zodra er nieuwe informatie is, vullen we deze vragen aan. 
Heeft u een vraag naar aanleiding van deze brief of bent u nog ongerust? Neem dan contact 
op met de gemeente. Dat kan telefonisch via 14 0168 of stuur een e-mail naar 
veiligheid@moerdijk.nl 
 
Hoe blijf ik op de hoogte als ik geen brieven meer krijg? 
De laatste stand van zaken over de nasleep van de brand blijven we publiceren op 
www.moerdijk.nl/brand-huizersdijk. Onderaan deze website vindt u ook alle 
bewonersbrieven, onderzoeksrapporten (waaronder het onderzoek naar tuinen en daken) 
en een flyer van het RIVM over het gezondheidsrisico van asbest. 
 
Tot slot: we beseffen dat de situatie veel van u heeft gevraagd als bewoner. In de afgelopen 
weken kreeg u te maken met maatregelen en onderzoeken. Toch bleef de stemming positief 
en kregen de schoonmakers en onderzoekers in de wijk veel medewerking en waardering. 
Daarvoor willen we u hartelijk bedanken. Ik verzeker u dat we als gemeente hard werken 
aan een oplossing voor de laatste schoonmaakwerkzaamheden, zodat alle wijkbewoners zo 
snel mogelijk weer onbezorgd kunnen wonen.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Aart-Jan Moerkerke 
Burgemeester 


