AAN TE LEVEREN ZAKEN VOOR SLOOPLOCATIE IN KADER VAN RUIMTE VOOR RUIMTE
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Bewijs van bedrijfsbeëindiging

- afschrift van intrekking milieuvergunning voor intensieve veehouderij(tak)
5.
Bewijs van sloop
-

kopie sloopvergunning
afschrift van verklaring van gemeente dat is gesloopt, hoeveel is gesloopt dan wel een
taxatierapport en dat sloop milieuverantwoord heeft plaatsgevonden

-

kopie van stortbonnen voor asbestverwijdering
verklaring verwijdering asbest
asbestinventarisatie
kadastrale gegevens slooplocatie afmetingen en ligging
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-
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8.
-

Bewijs van milieuwinst
afschrift van verzoek aan Bureau Heffingen van doorhalen van varkensrechten,
pluimveerechten en/of niet-grondgebonden mestproductierechten
Bewijs van herbestemming op slooplocatie
afschrift van verzoek aan gemeente om te komen tot herbestemming op slooplocatie en
verkleining agrarisch bouwblok
afschrift van gemeente dat op locatie voorbereidingsbesluit is genomen of wordt genomen.
Bewijs van niet reeds ontvangen subsidies
verklaring van eigenaar slooplocatie en/of eigenaar te slopen bebouwing dat niet al eerder
subsidie is ontvangen voor de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen.

1.

Aanvraag Ruimte voor Ruimte

Behandelend ro ambtenaar:

S.F. (Stefan) Olschewsky

Naam aanvrager:

Gemeente Asten

Naam belanghebbende:

G. A.A. van Helmond
Hindert 2
5721 WK Asten

Slooplocatie:

Hindert 2
Kadastraal bekend:
Gemeente: Asten
Sectie: M
Nummer: 335

Vervreemder stalruimte:

G. A.A. van Helmond

Locatie RvR:

Hindert 2
5721 WK Asten
Gemeente: Asten
Sectie: M
Nummer: 335

Aanvraag kavels:

Twee Ruimte voor Ruimte kavels

2.

Bewijs van bedrijfsvoering voor intensieve veehouderij

-

Mestnummer:
111002052

-

Milieuvergunning:
27 juni 2000

3.
-

Bewijs van in productie zijn op peildatum 10 september 1999
LBT-gegevens 1999 en 2000

4.
-

Bewijs van bedrijfsbeëindiging
afschrift van intrekking milieuvergunning voor intensieve veehouderij(tak)
o Verzoek gedeeltelijke intrekking van huidige milieuvegunning
o Melding Activiteitenbesluit

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer D Derks (namens de heer G van Helmond), melding van de
verandering van de inrichting Van Helmond Paarden. Het voor de melding gebruikte e-mail
adres is d.derks@robagroep.nl.

Activiteiten
Op basis van uw antwoorden zijn de volgende activiteiten uit het Activiteitenbesluit van
toepassing:





In werking hebben van een stookinstallatie (keuring en onderhoud)
Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
Het houden van dieren bij een type B bedrijf
Algemene regels voor bodembedreigende activiteiten

Gegevens melder
Naam melder: de heer D Derks
Adres:

Florijn 3
5751 PC DEURNE

Telefoon:

0493-326030

Fax:

0493 - 311939

E-mail:

d.derks@robagroep.nl

Gegevens inrichting
Naam inrichting:

Van Helmond Paarden

Adres inrichting:

Hindert 2
5721 WK ASTEN

Toelichting locatie:
KvK nummer:

56448570

Type bedrijf:

type B

Reden van melding: verandering

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de inrichting.

Gegevens verandering inrichting
Datum
verandering:

22-07-2013

Omschrijving:

Op de locatie Hindert 2 vindt een omschakeling plaats van een intensieve
pluimveehouderij naar een paardenhouderij met 48 paarden.

Bijlage

Nee

meezenden:

Stookinstallaties
De volgende stookinstallaties zijn in uw bedrijf aanwezig:


Aardgasgestookte verwarmingsketel of warmwaterketel met een vermogen van 400
kW of minder (alleen de voorschriften voor keuring en onderhoud uit paragraaf 3.2.1
van het Activiteitenbesluit zijn van toepassing)

Gegevens dieren
Omschrijving
dierenverblijf

Diersoort Diercategorie
volgens RAV

Aantal Huisvestingssysteem Toelichting

Paardenstal

Paarden K1

48

op stro

Beschrijving ventilatiesystemen
Omschrijving dierenverblijf Omschrijving ventilatiesysteem
Paardenstal

mechanische ventilatie

Extra informatie bij de melding
U hebt geen extra informatie bij de melding gevoegd.

Bijlagen op papier
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag. De
waterbeheerder hoeft alleen de bijlagen met een * te ontvangen.




Indeling inrichting (verandering): *
 de grenzen van het terrein van de inrichting;
 de ligging en de indeling van de gebouwen;
 de functie van de te onderscheiden ruimten;
 de ligging van de bedrijfsriolering;
 de plaats van de lozingspunten.
Situatieschets van de inrichting en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal
minimaal 1:10.000 en een noordpijl) *

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Asten
Afdeling Milieu
Postbus 290
5720 AG Asten
Waterschap Aa en Maas
Afdeling Planadvies & Vergunningen
Postbus 5049
5201 GA ’S-HERTOGENBOSCH

Bestanden met milieuregels en toelichtingen
Aan de hand van de door u ingevulde vragenboom van de AIM zijn pdf-bestanden gemaakt
met daarin de milieuregels uit het Activiteitenbesluit en toelichtingen op deze milieuregels.
Met de volgende link gaat u naar de downloadpagina (opent in een nieuw scherm), waar u
deze bestanden kunt inzien of downloaden.

Correspondentienummer
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als
correspondentienummer gebruiken?
Correspondentienummer: kddq1p8elq
Datum en tijdstip melding: 22-07-2013 15:07

Gemeente Asten
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 290
5720 AG ASTEN

Asten, Woensdag 23 juli 2013

Betreft:

Beëindigen intensieve veehouderij ten
behoeve van Ruimte voor Ruimte regeling

Uw kenmerk:
Geachte college,
Op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling doe ik u hierbij de mededeling, dat de
intensieve veehouderij (houden van vleeskuikenouderdieren in opfok) op de locatie Hindert 2
zal worden beëindigd.
Ten behoeve van de uitbreiding in paarden wordt een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit ingediend.
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact
opnemen met de heer van Helmond.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Dolf Derks
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

niemand@aimcmfs.nl
woensdag 16 oktober 2013 8:01
Dolf Derks
Ontvangstbevestiging Melding Activiteitenbesluit (Dossierkenmerk: kddq1p8elq)

Melding Activiteitenbesluit ontvangen
Aan: d.derks@robagroep.nl
Dit is een automatisch gemaakt bericht. Reageer hier niet op!
Uw melding in het kader van het Activiteitenbesluit is door de gemeente Asten ontvangen.
N.B. U kunt niet op deze automatische mail reageren.
Vragen? Ga naar Antwoord voor bedrijven
Eventuele aanvullingen op de melding stuurt u naar het bevoegd gezag.
Gemeente Asten
Afdeling Milieu
Postbus 290
5720 AG Asten

Dit bericht is gescanned op virussen en andere gevaarlijke inhoud door MailScanner en lijkt schoon te zijn.

5.
-

Bewijs van sloop
kopie sloopvergunning

-

asbestinventarisatie

VOLLEDIGE
ASBESTINVENTARISATIE
Type A
Conform SC 540
Hindert 2a, Asten

Rapport-/ projectnummer: 213-AHi2a-ai-v1
Datum interne autorisatie: 17 juni 2013
Opdrachtgever
: Mts. Paardenhouderij van Helmond
Eigenaar
: Mts. Paardenhouderij van Helmond
Inventarisatiebedrijf
: M&A Milieuadviesbureau
SCA-Certificaatnummer : 07-D070012
DIA-inspecteur
: W.A. van Aerle
Certificaatnummer
: 04E-140911-140004
Bouwkundige eenheid
: 4 stallen + veldschuur
Omvang onderzoek
: Gehele bouwkundige eenheid
Rapport geschikt voor
: verwijderen van uitsluitend in dit
rapport onder type A geïnventariseerde
asbesthoudende materialen.

Koolweg 64
5759 PZ Helenaveen
Tel. 0493-539803
Fax. 0493-539804
E-mail. mena@m-en-a.nl
ING 7622002
K.v.K. 17095577

Titelblad
Projectlocatie
Projectnummer
Datum interne autorisatie
Opdrachtgever
Eigenaar
Inventarisatiebedrijf
SCA-Certificaatnummer
DIA-inspecteur
Certificaatnummer
Bouwkundige eenheid
Omvang onderzoek
Rapport geschikt voor

: Hindert 2a, Asten
: 213-AHi2a-ai-v1
: 17 juni 2013
: Mts. Paardenhouderij van Helmond
: Mts. Paardenhouderij van Helmond
: M&A Milieuadviesbureau
: 07-D070012
: W.A. van Aerle
: 04E-140911-140004
: 4 stallen + veldschuur
: Gehele bouwkundige eenheid
: verwijderen van uitsluitend in dit rapport
onder type A geïnventariseerde
asbesthoudende materialen.

Omvang onderzoek
X
Gehele gebouw of object
G
Gedeelte van gebouw of object
G
Representatieve steekproef (bv. bij flatgebouwen, 10% voor vergunning)
G
Aanvulling op representatieve steekproef
G
Onvoorzien aanwezig asbest
Soort onderzoek
X
Asbestinventarisatie Type-A
X
Volledig
G
Onvolledig (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingsrisico
G
Asbestinventarisatie Type-B
G
Asbestinventarisatie Type-G
Risicobeoordeling
G
Risicobeoordeling t.b.v. sloop en verbouw (SMA-rt)
G
Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991: 2005)
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1. Inleiding en samenvatting
Door Mts. Paardenhouderij van Helmond is opdracht verstrekt aan M&A
Milieuadviesbureau BV voor een volledig type-A asbestinventarisatie-onderzoek i.v.m. de sloop van 4 stallen en een veldschuur (bouwkundige eenheid)
aan de Hindert 2a te Asten. Voor wat betreft de uitsluitingen waarbij destructieve handelingen moeten worden verricht en de eventuele niet direct waarneembare asbest in o.a. funderingen zal tijdens of na de sloop, indien van toepassing,
een aanvullende asbestinventarisatie type B vereist zijn.
De ligging van de locatie met de te slopen delen is weergegeven in bijlage 1.
Van de locatie zijn foto’s genomen. De foto’s zijn opgenomen in bijlage 2 en
de asbestverdachte delen zullen zijn gemerkt in de tekeningen.
Uit het asbestinventarisatie-onderzoek kan het volgende worden
geconcludeerd:
Van de opstallen zijn 2 monsters genomen van asbestverdacht materiaal. Uit
analyse blijkt dat beide materialen asbest bevatten in hechtgebonden toestand.
Asbesthoudende materialen
Nr

M1

M2

Materiaalsoort

Golfplaten

Vlakke plaat

Plaats in gebouw

± Oppervlakte
(incl. evt.
overlap)

daken stallen
dak veldschuur
losse stukken in stal 1,
3 en 4
losse stukken buiten

± 2.050 m2
± 60 m2
± 1 m2

stuk aan balk stal 4
losse stukken in stal 1,
3 en 4
losse stukken buiten
stallen

± 0,1 m2
± 2 m2

Asbestsoort /
hechtgebonden

Bevestiging

Conc.
[%]

chrysotiel / JA

geschroefd
geschroefd
los

10-15%

chrysotiel / JA

gespijkerd
los

2-5%

± 2 m2

± 1 m2

De samenvatting van de SMA-rt analyses (versie 4.2) is opgenomen in de
volgende tabel.

1

Hindert 2a, Asten (213-AHi2a-ai-v1)

M & A Milieuadviesbureau BV

SMA-rt analyse
Nr

Materiaalsoort

Risicoklasse voor
verwijdering

Risicoklasse voor
eindcontrole

M1

Golfplaten, geschroefd
Golfplaten, los buiten
Asbestbesmetting stal 1, 3 en 4

2
1
2

2
1
2

M2

Vlakke plaat, gespijkerd
Vlakke platen, los buiten
Asbestbesmetting stal 1, 3 en 4

2
1
2

2
1
2

Voor de golfplaten en de vlakke platen kan worden gesteld dat er geen gezondheidsrisico’s gelden uit oogpunt van vezelemissie. Deze toepassingen betreffen
hechtgebonden asbest.
De asbestbesmettingen met stukjes golfplaten en vlakke platen kunnen na het
verwijderen van de golfplaten op de daken met de reinigingswerkzaamheden
worden meegenomen. Dit mag worden gezien als buitensanering.
De golfplaten van stal 2 zijn asbestvrij.
Er bestaan verder geen duidelijke aanwijzingen dat er in de constructie niet
direct waarneembare asbesthoudende materialen zullen worden aangetroffen.
Echter dient hier bij de sloop van de opstallen te allen tijde aandacht te worden
besteed aan de niet onderzochte bouwdelen (zie hoofdstuk 4.2).
De vergunningverlener verplicht in het geval van het aantreffen van (nog) niet
geïnventariseerd `verborgen` asbestverdacht materiaal in de sloopmelding tot
de aanvullende inventarisatie. De asbestinventarisatie is uitgevoerd conform de
SC 540 / 2011. De asbestinventarisatie is voorgeschreven op grond van het
Asbestverwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverordening.
Deze rapportage kan worden gebruikt voor het indienen van een sloopmelding
voor genoemde bouwdelen, informeren van eenieder inzake de asbestveiligheid
van een gebouw en het opstellen van een kostenraming voor de eventuele
asbestsanering.
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Het procescertificaat (SCA-nummer 07-D070012) van M&A Milieuadviesbureau BV en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op alle activiteiten inzake de asbestinventarisatie.
Het onderzoek is uitgevoerd door een gecertificeerde DIA-inspecteur, de heer
W.A. van Aerle (geb.datum 20-2-1966, certificaatnr. 04E-140911-140004).
Voorafgaand aan het onderzoek verklaart M&A dat er geen relatie bestaat
tussen opdrachtgever en M&A, zodat onafhankelijkheid wordt gegarandeerd.

3
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2. Omschrijving te onderzoeken objecten
Op 6 juni 2013 zijn door een DIA inspecteur, W. van Aerle (04E-14091114004), vier stallen en een veldschuur aan de Hindert 2a te Asten geheel
onderworpen aan een inspectie in de zin van een volledige asbestinventarisatie
type A, waarvan op 17 juni 2013 de rapportage is opgemaakt t.b.v. de interne
autorisatie. In onderstaande tabel zijn de gehele opstallen opgenomen.
Tabel 1: Bebouwing.
Opstal

Afmetingen

Stal

± 500 m²

Stal 2

± 280 m²

Stal 3

± 625 m²

Stal 4

± 600 m²

Veldschuur

± 48 m²

De stallen zijn ten tijd van de asbestinventarisatie leegstaand. De veldschuur is
in gebruik voor opslag.
Uit het interview met de heer van Helmond, waarvan een kort verslag is
bijgevoegd als bijlage 1b, kon worden afgeleid dat er op basis van zintuiglijke
waarnemingen een vermoeden is dat de daken uit asbestverdachte platen
bestaat.
Voor het deskresearch zijn, behalve de gegevens die door de opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld (waaronder bestekken en tekeningen), verder onder
andere Google Earth en Google Streetview geraadpleegd. Hieruit zijn voldoende gegevens naar voren gekomen m.b.t. asbestmaterialen in de gebouwen.
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3. Uitvoering onderzoek
Op 6 juni 2013 is de locatie door een DIA-inspecteur (W. van Aerle) aan een
uitgebreide inspectie onderworpen. Er is gebruik gemaakt van het inventarisatieplan (checklist) dat is opgesteld naar aanleiding van het onderzoek, waarbij
de gebouwen systematisch worden geïnventariseerd.
Hierbij is de locatie onderzocht op het voorkomen van asbestverdachte materialen in relatie tot de (gedeeltelijke) sloop van de opstallen.
Hierbij zijn twee locaties geconstateerd, waar mogelijk asbestverdacht materialen zijn aangetroffen (golfplaten op daken en vlakke plaat tegen balk, alsmede
losse stukken van beide materialen op de bodem in en buiten de stallen). Met
behulp van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM´s) zijn twee monsternamen verricht die ter analyse werden aangeboden.
De monsters zijn vervolgens in de tekening aangeduid met M1 en M2. De
bemonsteringsplekken zijn voorafgaande aan de bemonstering nat gemaakt en
afgeschermd met duct-tape. De materiaalmonsters van de asbestverdachte
materialen zijn ter plaatse dubbel verpakt in plastic monsterzakken en deze zijn
direct geïdentificeerd met type monster, plaats van bemonstering en overige
fysische kenmerken. Ook zijn foto’s van de monsterlocaties gemaakt. Vervolgens zijn de monsters overgedragen aan een geaccrediteerd laboratorium (RPS
Analyse BV te Ulvenhout) ter analyse.
Tijdens de visuele inspectie zijn verder geen grote destructieve handelingen
verricht. De inspectie kon daarom niet worden uitgevoerd in funderingen en
dergelijke.
Er zijn geen verdere aanwijzingen om te vermoeden dat er niet direct waarneembaar asbest in het gebouw aanwezig is.
Tijdens de inspectie zijn o.a. foto’s genomen die zijn opgenomen in bijlage 2.
Tijdens de inspectie zijn alle veiligheidsaspecten in acht genomen, zoals
omschreven in ons KAM-systeem dat is opgesteld volgens NEN-EN-ISO9001:2008 en de SC 540 / 2011.
De risicoklasse-indeling wordt met behulp van SMA-rt beoordeeld, en zal in
het geval van een asbestbesmetting als bijlage 6 worden bijgevoegd.
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4. Resultaten
4.1. Visuele inspectie
De visuele inspectie heeft het volgende uitgewezen.
Tabel 1: (Asbestverdachte) materialen
Bouwdeel

Asbestverdachte delen

Nr.

Daken stallen + veldschuur + losse stukken
op bodem in en buiten
de stallen

golfplaten

M1

Stuk plaat tegen balk
stal 4 en losse stukken
op bodem in en buiten
de stallen

vlakke platen

M2

In de tabel zijn de genomen monsters M1 en M2 (RPS-nummers 13-084682 en
13-084683) aangegeven. Uit de analyseresultaten blijkt dat de beide materialen
asbest bevatten in hechtgebonden toestand.
De opstallen bevinden zich in redelijke staat van onderhoud.
Asbesthoudende materialen
Nr

M1

M2

Materiaalsoort

Golfplaten

Vlakke plaat

Plaats in gebouw

± Oppervlakte
(incl. evt.
overlap)

daken stallen
dak veldschuur
losse stukken in stal 1,
3 en 4
losse stukken buiten

± 2.050 m2
± 60 m2
± 1 m2

stuk aan balk stal 4
losse stukken in stal 1,
3 en 4
losse stukken buiten
stallen

± 0,1 m2
± 2 m2

Asbestsoort /
hechtgebonden

Bevestiging

Conc.
[%]

chrysotiel / JA

geschroefd
geschroefd
los

10-15%

chrysotiel / JA

gespijkerd
los

2-5%

± 2 m2

± 1 m2

De samenvatting van de SMA-rt analyses (versie 4.2) is opgenomen in de
volgende tabel.
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SMA-rt analyse
Nr

Materiaalsoort

Risicoklasse voor
verwijdering

Risicoklasse voor
eindcontrole

M1

Golfplaten, geschroefd
Golfplaten, los buiten
Asbestbesmetting stal
1, 3 en 4

2
1
2

2
1
2

M2

Vlakke plaat, gespijkerd
Vlakke platen, los buiten
Asbestbesmetting stal
1, 3 en 4

2
1
2

2
1
2

De werkvoorschriften en de SMA-rt analyses zijn opgenomen in bijlage 6.
Voor de golfplaten en de vlakke platen kan worden gesteld dat er geen gezondheidsrisico’s gelden uit oogpunt van vezelemissie. Deze toepassingen betreffen
hechtgebonden asbest.
De asbestbesmettingen met stukjes golfplaten en vlakke platen kunnen na het
verwijderen van de golfplaten op de daken met de reinigingswerkzaamheden
worden meegenomen. Dit mag worden gezien als buitensanering.
De asbestsanering van de golfplaten, vlakke platen en de asbestbesmettingen
betreffen buitensaneringen in risicoklasse 2. De losse stukken aan de buitenzijde betreft een asbestsanering in risicoklasse 1. Voor de saneringen dienen eerst
de schroeven / spijkers zoveel mogelijk te worden verwijderd. De platen dienen
nat te worden gemaakt en zoveel mogelijk in hun geheel te worden verwijderd.
Elke plaat dient afzonderlijk als asbestmateriaal te worden ingepakt en te
worden afgevoerd.
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4.2. Beperkingen van het onderzoek
De hiervoor beschreven inventarisatie heeft betrekking tot bereikbare delen van
de onderzochte bouwdelen.
Ondergrondse of op andere wijze verborgen constructies of rioleringen zijn niet
onderzocht, omdat deze niet bereikbaar of niet aanwezig waren. In dit onderzoek is verder geen groot destructief onderzoek uitgevoerd, omdat hier vanwege het vooronderzoek en de visuele inspectie geen directe aanleiding bestond.
Daar waar met redelijke middelen de inventarisatie kon worden uitgevoerd, is
wel gebruik gemaakt van destructief onderzoek. Voorwaarde hierbij is wel dat
er geen schade aan de objecten of gebouwen wordt veroorzaakt.
M&A Milieuadviesbureau BV kan niet garanderen dat tijdens de (toekomstige)
sloop asbesthoudende materialen blootgelegd zullen worden die niet tijdens de
inspectie zijn waargenomen.
Indien tijdens de sloop toch nog asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen
dan dient in een dergelijk geval wederom geïnventariseerd te worden door een
daarvoor gecertificeerd bedrijf, middels een type B asbestinventarisatie. De
sloop dient dan te worden stilgelegd tot nader order.
Vervolgens dient het formulier in bijlage 4, checklist evaluatieformulier
onvoorzien asbest, te worden ingevuld door de asbestsaneerder.
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5. Conclusie
Uit het asbestinventarisatie-onderzoek kan het volgende worden
geconcludeerd: Door Mts. Paardenhouderij van Helmond is opdracht verleend
voor een asbestinventarisatie van een stal en een veldschuur (bouwkundige
eenheid) op een perceel aan de Hindert 2a te Asten.
In en om de opstallen zijn twee monsters genomen van asbestverdacht materialen. Uit analyse blijkt dat de beide materialen asbest bevatten in hechtgebonden
toestand.
SMA-rt analyse
Nr

Materiaalsoort

Risicoklasse voor
verwijdering

Risicoklasse voor
eindcontrole

M1

Golfplaten, geschroefd
Golfplaten, los buiten
Asbestbesmetting stal
1, 3 en 4

2
1
2

2
1
2

M2

Vlakke plaat, gespijkerd
Vlakke platen, los buiten
Asbestbesmetting stal
1, 3 en 4

2
1
2

2
1
2

De asbestbesmettingen met stukjes golfplaten en vlakke platen kunnen na het
verwijderen van de golfplaten op de daken met de reinigingswerkzaamheden
worden meegenomen. Dit mag worden gezien als buitensanering.
Er bestaan verder geen duidelijke aanwijzingen dat er in de constructie niet
direct waarneembare asbesthoudende materialen zullen worden aangetroffen.
Echter dient hier bij de (gedeeltelijke) sloop van de opstallen te allen tijde
aandacht te worden besteed aan de niet onderzochte bouwdelen (zie hoofdstuk
4.2).
De asbestinventarisatie is uitgevoerd conform de SC 540 / 2011. De asbestinventarisatie is voorgeschreven op grond van het Asbestverwijderingsbesluit en
de gemeentelijke bouwverordening.
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Bijlage 1a : Situatietekening en luchtfoto

voet
meter

700
200
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Bijlage 1b : Kort verslag interview opdrachtgever
+ deskresearch

Hindert 2a, Asten (213-AHi2a-ai-v1)

M & A Milieuadviesbureau BV

Interview met de eigenaar, de heer G. van Helmond
#

#
#
#
#

stal 1 heeft een leeftijd van 28 jaar, stal 2 van 15 jaar, stal 3 van 23 jaar
en stal 4 van ongeveer 50 jaar. Dit betekent dat stal 2 als asbestvrij mag
worden beschouwd;
er hebben slechts kleine bouwkundige aanpassingen plaatsgevonden aan
de gebouwen in de tussentijd;
van de daken bestaat het vermoeden dat dit asbesthoudende golfplaten
betreffen;
de gebouwen zullen geheel worden gesloopt en hiervoor in de plaats zal
nieuwbouw in de plaats komen;
uit de inventarisatie is gebleken dat in de stal een sloop heeft plaatsgevonden, waarbij stukken asbest op de bodem terecht zijn gekomen.

Deskresearch
- Google Earth
- Google Streetview
- gegevens opdrachtgever / eigenaar
Uit het deskresearch zijn voldoende gegevens naar voren gekomen, waaruit
blijkt dat de locatie asbestverdacht is. Mede vanwege de sloopactiviteiten
waarbij asbest is vrij gekomen, dient de locatie met de nodige beschermingsmiddelen te worden betreden.

Hindert 2a, Asten (213-AHi2a-ai-v1)

M & A Milieuadviesbureau BV

Bijlage 2a : Foto’s

Overzicht foto’s / monsternamen

Hindert 2a, Asten (213-AHi2a-ai-v1)

M & A Milieuadviesbureau BV

Bijlage 2b : Monsternamespecificatie

= asbesthouende golfplaten
= asbesthoudende vlakke plaat (resten)
= asbestbesmetting met stukjes golfplaat en/of vlakke plaat
= stukjes golfplaat en vlakke plaat op bodem

Hindert 2a, Asten (213-AHi2a-ai-v1)

Bijlage 3 : Analyseresultaten

M & A Milieuadviesbureau BV
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Bijlage 4 : Checklist evaluatieformulier onvoorzien asbest
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Bijlage 5 : Verplichtingen van de opdrachtgever

Hoofdstuk: 3/ 31-4
Datum: 16-02-2012
Revisienummer:01

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG
WET- EN REGELGEVING
1.

ALGEMEEN

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van
asbest in zijn/haar bouwwerk/object dat hij/zij in eigendom/ beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de
gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden,
renoveren, slopen of werkzaamheden er in uitvoeren
Asbestverwijdering Is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een
asbestinventarisatierapport ten grondslag.
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de vergunninghouder?
A. De eigenaar van een bouwwerk of object;
B. De persoon of adviesbureau welke optreedt namens de eigenaar;
C. De gebruiker van het bouwwerk c.q. object.
Toelichting:
1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor zowel de
rapportage als de sanering. Is het niet volledig, en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan
spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het door
hem/haar aangestuurde inventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijf aan.
2. Wanneer er gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de vergunninghouder in
eerste instantie aan. In tweede instantie wordt de asbestverwijderaar hierover aangesproken.

De onder de punten A, B en C genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de
asbestinventarisatie als de asbestverwijdering als ook de eindcontrole. De opdrachtverstrekking voor
de eindcontrole kan ook aan de asbestverwijderaar worden overgelaten, hetgeen het meest logische
zou zijn.
Opdrachtgever is diegene die:
· de opdracht tot inventarisatie verleend aan een gecertificeerd (SC 540)
asbestinventarisatiebedrijf met een geldig certificaat;
· de omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het
voornemen tot slopen c.q. verwijderen;
· de opdracht verstrekt aan een gecertificeerd (SC 530) asbestverwijderingsbedrijf
· de Gemeente minimaal één week vóór de uitvoering van de asbestverwijdering op de hoogte
stelt van de juiste uitvoeringsdata- en tijdstippen;
· de opdracht verleend aan een geaccrediteerd laboratorium of instelling welke daartoe
bevoegd is, voor de eindcontrole van de uitgevoerde asbestverwijdering;
· de stortbon(nen) en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
· de Gemeente uiterlijk binnen twee weken na beëindiging van de sanering een afschrift stuurt
van de resultaten van de eindbeoordeling;
· de facturen voor de verleende diensten ontvangt en betaald.
De opdrachtgever kan enkele van hierbovengenoemde zaken eventueel delegeren aan één van de
uitvoerende bedrijven of aan derden, maar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de aanwezigheid
van de juiste documenten (asbestinventarisatierapportage, omgevingsvergunning) op het werk.
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2.

ASBESTVERWIJDERINGSBESLUIT 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste documenten op het werk
(asbestinventarisatierapport en omgevingsvergunning) vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Art. 3 en 5
en Par. 4, Art. 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.
De door de opdrachtgever aan te sturen bedrijven voor wat betreft de asbestinventarisatie,
asbestverwijdering en eindcontrole mogen hun werkzaamheden enkel en alleen maar uitvoeren
indien zij hiervoor gecertificeerd,respectievelijk geaccrediteerd zijn volgens de wettelijk gestelde eisen
vermeld in Art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005

3.

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005
Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006
Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie
Art. 3-1-b:
Lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de
opdrachtgever)
………beschikt over een asbestinventarisatierapport
Art. 3-2-b:
Ook hier wordt gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)
………beschikt over een asbestinventarisatierapport
Art. 5
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever) verstrekt,
vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het asbestinventarisatierapport aan degene die
de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).
Conclusie:
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:
De opdrachtgever beschikt over een asbestinventarisatierapoport en overhandigt een afschrift hiervan
aan het asbestverwijderingsbedrijf.
Hoe de opdrachtgever aan deze rapportage komt staat niet vermeld. Hij/zij moet er over beschikken.
Dus het zelf regelen.
Zie ook Art. 4.54a 1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbobesluit).
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Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 4.54a Asbestinventarisatie
1. Voordat een handeling als bedoeld in art. 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of c, wordt
aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende toepassingen dan
wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de
resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld
aan asbest of asbesthoudende toepassingen dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende
producten.
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd,
onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat
voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door onze Minister of een certificerende
instelling.
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in art.
4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in art. 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d,
verricht
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt
desgevraagd getoond aan een bevoegde ambtenaar als bedoeld in art. 24 van de wet.
.
Artikel 4.54d Asbestverwijdering
1. De handelingen, bedoeld in art. 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen,
bedoeld in art. 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf
opgesteld werkplan als bedoeld in art. 4.55 door een gecertificeerd SC 530asbestverwijderingsbedrijf, dat is afgegeven door onze Minister of een certificerende
instelling.
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in elk geval een persoon als bedoeld in het
derde lid werkzaam.
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend
toezicht van een persoon,welke in het bezit is van een vakbekwaamheidscertificaat voor
het toezichthouden op de verwijdering van asbest of crocidoliet dat is afgegeven door
onze Minister of een certificerende instelling.
4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een
andere persoon dan de persoon bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon
eveneens in het bezit van het vakbekwaamheidscertificaat verwijderen van asbest en
crocidoliet, afgegeven door onze Minister of een certificerende instelling.
5. Voor4dat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf,
bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een asbestinventarisatierapport
als bedoeld in art. 4.54a, eerste lid.
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een
afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in art. 4.54a, eerste lid, zijn op de
arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de bevoegd ambtenaar als
bedoeld in art. 24 van de wet.
Paragraaf 4 - Bouwwerken
Artikel 10:
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in in afwijking van de vergunning van B&W. Bij
een aanvraag om een omgevingsvergunning (vh. sloopvergunning) moet een inventarisatierapport
worden overlegd (art. 10i).
De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan
het asbestverwijderingsbedrijf.
4/4

Hindert 2a, Asten (213-AHi2a-ai-v1)

M & A Milieuadviesbureau BV

Bijlage 6 : Risico-indeling volgens SMA-rt
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afschrift van verklaring van gemeente dat is gesloopt, hoeveel is gesloopt dan wel een
taxatierapport en dat sloop milieuverantwoord heeft plaatsgevonden.
De milieutekening in combinatie van een verklaring van de gemeente dat gesloopt is maakt
onderdeel uit van deze bewijsvoering.

Brondocument sloop gereed t.b.v. BAG

Nummer brondocument: SM13-208/SG

Ondergetekende, H.A.W. de Groot;
Gelet op artikel 10 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, die op 1 juli
2009 in werking is getreden, op grond waarvan een door een daartoe aangewezen
ambtenaar opgemaakte schriftelijke verklaring van wijziging of opneming in het
belang van een goede registratie van één of meer gegevens in de adressenregistratie
of gebouwenregistratie die niet voortvloeit uit een ander brondocument, als
brondocument dient;
Gelet op het besluit van Burgemeester en wethouders van gemeente Asten,
BAS-A-1, van 12 maart 2013.
Verklaart
dat de gereedmelding van de sloop, waarvoor in de hoofdvergunning1
toestemming toe verleend is, door de vergunninghouder bij ondergetekende is
gemeld en door deze is geconstateerd.
dat de gereedmelding van de sloop, waarvoor in de hoofdvergunning 1
toestemming toe verleend is, door ondergetekende is geconstateerd.
Het betreft het slopen van stallen op de locatie Hindert 2 a te Asten.
Dit is gedaan op: 13 januari 2014

1

Hoofdvergunning betreft de reeks ingevulde letter- en cijfercombinatie rechtsboven aan deze pagina
voorafgaand aan de lettertoevoeging (2 letters).

-

kadastrale gegevens slooplocatie afmetingen en ligging
Gemeente:
Sectie:
Nummer:

Asten
M
335

De te slopen stallen ten behoeve van de Ruimte voor Ruimte regeling betreffen de
kippenhokken 1, 2, 3 en 4 als weergegeven op de toegevoegde milieutekening. Ook de
afmetingen en ligging van deze stallen is af te leiden uit toegevoegde milieutekening.
Het oppervlakte van deze stallen betreft:
2
Kippenhok 1: 12,40 x 48,40 = 600,16 m
2
Kippenhok 2: 15,00 x 43,20 = 648.00 m
2
Kippenhok 3: 12,80 x 43,20 = 552,96 m
2
Kippenhok 4: 6,40 x 43,20 = 276,48 m
2
Totaal:
2.077,60 m

-

verklaring verwijdering asbest
kopie van stortbonnen voor asbestverwijdering

6.
-

Bewijs van milieuwinst
afschrift van verzoek aan Bureau Heffingen van doorhalen van varkensrechten,
pluimveerechten en/of niet-grondgebonden mestproductierechten.
Onderstaand brief vanuit Dienst Regelingen geeft een aan dat op de productielocatie Hindert
2 gedurende de jaren 2009 t/m 2013, 9.888 pluimvee-eenheden rusten.
Tevens heeft dhr. van Helmond nog 278 varkenseenheden aangekocht om extra te kunnen
intrekken.
Middels toegevoegd formulier en overzicht van de geregistreerde dierproductierechten wordt
aangetoond dat 9.888 pluimvee-eenheden (4.944,00 kg fosfaatproductie) en 278
varkenseenheden (2.057,20 kg fosfaatproductie) zijn doorgehaald. Hiermee zijn alle pluimveeen varkenseenheden welke in het bezit waren van dhr. van Helmond komen te vervallen.

7.
-

Bewijs van herbestemming op slooplocatie
afschrift van verzoek aan gemeente om te komen tot herbestemming op slooplocatie en
verkleining agrarisch bouwblok
afschrift van gemeente dat op locatie voorbereidingsbesluit is genomen of wordt genomen.
Het bestemmingsplan (NL.IMRO.0743.BP02012007-OW01) heeft vanaf 2013-05-14 6 weken
in ontwerp gelegen. Provincie Noord-Brabant heeft hier op gereageerd middels een zienswijze
(C2120021), deze reactie is meegenomen in het definitief vast te stellen plan.

8.

Bewijs van niet reeds ontvangen subsidies

verklaring van eigenaar slooplocatie en/of eigenaar te slopen bebouwing dat niet al eerder
subsidie is ontvangen voor de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen.

