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Geachte heer De Mol, VERZOHDEN 2 9 APR. 2016 

In uw brief van 6 april 2016 heeft u vragen gesteld over de toepassing van de 
spoedbestuursdwang bij de kerk aan de Buizerdlaan 1. 

Voordat wij ingaan op uw vragen geven wij een korte weergave van de situatie. 

Wat is er gebeurd? 
Een oplettende bewoner heeft op 8 maart melding gemaakt van 
sloopwerkzaamheden. De melding is terecht gekomen in de mailbox van een 
medewerker, die langere tijd afwezig was. Nadat er al enkele weken waren 
gepasseerd, is deze melding vervolgens over het hoofd gezien. U kunt in deze 
brief lezen welke maatregelen wij hebben getroffen om dit hiaat in de toekomst te 
voorkomen. 

Uiteindelijk is op 6 april de melding opgepakt en hebben we geconstateerd dat 
sprake was van een illegale asbestsanering. Op diezelfde dag is een 
asbestinventarisatie uitgevoerd waaruit bleek dat het asbest binnen een straal 
van 5 meter van de kerk is gebleven. 

Nog diezelfde dag zijn de volgende acties uitgevoerd door de gemeente: 
• de verontreinigde locatie is afgezet met hekken, 
• de buurt is ingelicht via een buurtbericht en 
• de kerk is via spoedbestuursdwang opgedragen om de 

asbestverontreiniging onder asbestcondities op te ruimen. 

Ook hebben wij de arbeidsinspectie en de milieupolitie op de hoogte gebracht van 
de situatie en afspraken met hen gemaakt hoe hier samen in op te trekken. 

http://www.nieuwegein.nl
mailto:y.vanblommestein@nieuwegein.nl
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Door de geringe verspreiding is er geen risico voor de volksgezondheid 
opgetreden voor de buurtbewoners. Wij hebben bezorgde inwoners de 
mogelijkheid geboden om contact op te nemen met de gemeente, zodat we ze 
eventueel kunnen doorverwijzen naar de GGD. 

We stellen alles in het werk om de kerk ertoe aan te zetten de 
asbestverontreiniging zo snel mogelijk, echter onder gecertificeerde 
omstandigheden op te ruimen. Pas nadat een hiertoe gecertificeerde instantie ons 
dit advies geeft, wordt het terrein vrijgegeven en worden de hekken door de 
gemeente verwijderd. 

Uw vragen 

la. Heeft de aanvrager een (elektronisch) meldingsformulier 
(www.omaevinaswet.nl) via het omgevingsloket met een 
asbestinventarisatierapport bij de gemeente Nieuwegein (bevoegd gezag) 
ingediend? 
Nee, er is in eerste instantie geen melding gedaan van de werkzaamheden 
waardoor het sloopafval is ontstaan. Er is toen ook geen 
asbestinventarisatierapport ingediend. 

1b. Zo ja, wat is de afgiftedatum? 
Nvt. 

Sloopmelding is verplicht als asbest wordt verwijderd, gesloopt of 
gedemonteerd tijdens de werkzaamheden, of de hoeveelheid vrijkomende 
bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer. Vier weken voordat 
men met de werkzaamheden start, moet men dit melden bij de gemeente 
waarin het bouwwerk ligt. 

2a. Is aan deze voorwaarde voldaan? 
We waren door de opdrachtgever en sloper niet op de hoogte gebracht, dat deze 
werkzaamheden gingen plaatsvinden. Er heeft geen schriftelijke melding 
plaatsgevonden van de sloopwerkzaamheden. 

http://www.omaevinaswet.nl
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2b. Zo ja, welk datum? 
Nvt. 

Nadat het meldingsformulier met de gegevens over de eigenaar, de 
uitvoerder, de sloper/asbestsaneerder, het bouwwerk of onderdeel 
daarvan, de planning, manier waarop de werkzaamheden worden 
uitgevoerd en vereiste bijlage(n) zijn ingediend, krijgt het bevoegd gezag 
(gemeente Nieuwegein) vanuit het omgevingsloket hiervan een digitaal 
bericht. 

3. Op welke datum heeft het college de ontvangstbevestiging van het 
meldingsformulier met vereiste bijlage(n) aan de eigenaar/ aanvrager 
doorgestuurd? 
Aangezien er in eerste instantie geen melding is gedaan, hebben we ook geen 
ontvangstbevestiging kunnen versturen. 

Na het toepassen van de spoedbestuursdwang is op 7 april alsnog een 
sloopmelding ingediend voor het saneren van het buitenterrein. Die melding 
hebben we op 11 april geaccepteerd. Op 13 april is een melding voor het 
verwijderen van asbesthoudende materialen binnen het pand ingediend. Die 
melding hebben we op 14 april geaccepteerd. 

Het bevoegd gezag (college) handhaaft de wettelijke voorschriften uit het 
Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderings-besluit 2005. Bij 
overtredingen wordt de Landelijke Handhavingsstrategie (beleidsnota 
omgevingsrecht 2015-2018) gehanteerd) 

4. Met welke acties gaat het college hier uitvoering aan geven? 
Op 6 april 2016 is actie ondernomen door de toepassing van 
(spoed)bestuursdwang. Gelet op artikel 5:32, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht is de terstond toegepaste bestuursdwang achteraf in een besluit 
d.d. 6 april 2016 bekendgemaakt. Tevens is een last onder dwangsom opgelegd 
indien de gebruiksbeperking wordt overtreden. Alleen Asbest gecertificeerde 
bedrijven mogen, indien de gemeente hiertoe toestemming heeft verleend, 
het terrein betreden om asbestinventarisatieonderzoeken te verrichten en 
saneringswerkzaamheden uit te voeren. 

Rondom het kerkelijk centrum de Bron is asbesthoudend materiaal 
aangetroffen, het college achtte afzetting noodzakelijk om de gezondheid 
van omwonenden te beschermen. 
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5a. Wie heeft de aanwezigheid van de asbesthoudende materialen gemeld? 
De aanwezigheid van het afval is 8 maart gemeld door een oplettende bewoner* 

Sb. Op welke manier wordt deze opgeruimd om verspreiding via de lucht tegen te 
gaan? 
Het asbesthoudende afval wordt opgeruimd volgens het inventarisatierapport. 
Daarin werd omschreven hoe een asbest gecertificeerd bedrijf de sanering onder 
asbest condities zou gaan verrichten. 

5c. Welk soort asbest is aangetroffen (wit, blauw of bruin)? 
Het aangetroffen asbest bij de Bron betrof chrysotiel. Dit is het soort asbest met 
een vezelvorm van serpentijn. 

Milieudelicten zoals illegale asbestverwijdering zijn gevaarlijk voor de 
gezondheid en veiligheid van mens en dier. Bovendien worden er 
miljoenen euro's aan verdiend. De Wet economische delicten (Wed) is van 
toepassing als strafrechtelijk optreden noodzakelijk is. Naar aanleiding 
van het buurtbericht dat rondom het kerkelijk centrum de Bron 
asbesthoudend materiaal is aangetroffen, kan men veronderstellen dat bij 
de uitvoering van de werkzaamheden het Asbestverwijderings-besluit 
2005 is overtreden. 

6a. Als het college constateert dat de arbeidsomstandigheden in het geding zijn 
geweest informeert zij dan de inspectie SZW van haar bevindingen? 
Er is op 6 april melding gemaakt van de aangetroffen situatie bij de inspectie 
SZW. Op 13 april hebben ze, op basis van onze constateringen dat er afgeweken 
werd van het werkplan, het werk stil gelegd. 

6b. Als het college constateert dat bij genoemde werkzaamheden een 
gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf is betrokken informeert zij dan de 
certificatie-instelling van dit bedrijf van haar bevindingen? 
Die verantwoordelijkheid ligt bij de arbeidsinspectie. Alleen op het gebied van 
asbestsanering waarbij het college is gemandateerd kan de certificerende 
instantie ook daadwerkelijk door het college geïnformeerd worden. 
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6c. Als het college constateert dat het Asbestverwijderings-besluit 2005 is 
overtreden informeert zij dan de politie om deze strafrechtelijk op te laten 
treden ? 
OP 15 april is melding gemaakt bij de milieupolitie. Zij zijn ook dezelfde dag ter 
plaatse geweest. 

Tot slot 
Onze protocollen rondom asbest zijn technisch op orde. De huidige calamiteit laat 
zien dat onze werkwijze nog niet voldoende sluitend was. Dit betreuren we zeer. 
Daarom hebben wij per direct de interne afspraken aangescherpt, volgens de lijn: 

• Meldingen worden niet meer aan individuele personen overgedragen, 
maar altijd aan een groep; 

• Het team zorgt altijd voor een minimale bezetting en voor het regelmatig 
uitlezen van de inbox; 

• Er is een interne piketdienst voor urgente meldingen (veiligheid en 
volksgezondheid). 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog verdere vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de heer Van Blommestein via bovenstaand nummer. 

fë\vriendelijke groet, 
: ■.; prVieester en wethouders, 

Liebregts 
secretaris 

F.T.J.M. Backhuijs 
burgemeester 


