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Geachte heer ,

Naar aanleiding van uw verzoek met kenmerk B.03.01-01 van 1 april 2020 tot het verstrekken van 
(milieu-)informatie die betrekking heeft op het project Perkpolder op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur berichten wij u als volgt

Om te beginnen willen wij u nogmaals melden, zoals wij ook al eerder heb gedaan, dat wij met klem 
afstand nemen van uw  suggestie dat ons uittreden te maken had met het gebruik van Thermisch 
Gereinigde Grond in de nieuwe dijken bij Perkpolder of de kwaliteit van de grond voor de toen 
voorziene ophoging van het veerplein.

Wettelijke Kader
Ingevolge artikel 3, eerste lid van de Wob, kan eenieder een verzoek om informatie neergelegd in 
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.  Ingevolge artikel 1
onder b van de Wob wordt verstaan onder bestuurlijke aangelegenheid: “een aangelegenheid die 
betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 
uitvoering daarvan”.

Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 
11.
Op grond van artikel 10 van de Wob blijft het verstrekken van informatie onder andere achterwege, 
voor zover;

 het bedrijfs- en fabricage gegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen 
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld (art. 10, eerste lid, aanhef en onder c, Wob);

 de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarden dient te wegen (artikel 10, tweede 
lid, aanhef en onder e, Wob).

Informatie die reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijke toegankelijke vorm voor het 
publiek beschikbaar is, behoeft niet te worden verstrekt.



Procedure
Gelet op de hoeveelheid aan documenten hebben wij u meerdere malen een verzoek tot precisering 
van het Wob-verzoek verzonden, zodat meer gericht gezocht kan worden.
Helaas hebt u tot op heden nog niet aan dat verzoek voldaan.

Onze interpretatie van uw Wob-verzoek is op basis van de uitspraken van de Rechtbank Zeeland-
West-Brabant van 12 februari 2021 (BRE 20/9795 WOB) en van 28 augustus 2021 (BRE 21/1924 
WOB), alsmede hetgeen door u naar voren is gebracht tijdens de hoorzitting van de externe 
klachtencommissie van de Provincie Zeeland op 31 augustus 2021.

Gelet op bovenstaande hebben wij uw verzoek als volgt geïnterpreteerd:
U bent op zoek naar milieu informatie, in het dossier van het Grote Project Perkpolder, waarbij de 
provincie tot eind december 2017 rechtstreeks betrokken was als aandeelhouder in Perkpolder Beheer
BV en waarover via kwartaalrapportages aan Provinciale Staten werd gerapporteerd.

Hierbij ontvangt u binnen de door de rechtbank, bij vonnis van 23 augustus 2021, gestelde termijn ons 
Wob-besluit met daarbij de informatie zoals hierboven gesteld.

De te verstrekken informatie
De door ons geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en te verstrekken documenten treft u aan in de 
bijgevoegde inventarislijst. De informatie zelf kunt u raadplegen via  
www.zeeland.nl/loket/wob-verzoeken

Bedrijfs- en fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 
overheid zijn meegedeeld
In vele van de documenten die wij aan u verstrekken zijn vertrouwelijke bedrijfs- en fabricage 
gegevens opgenomen. Wij zijn van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het bedrijfsbelang zwaarder dient 
te wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom hebben we daar waar deze zijn opgenomen in de
te verstrekken documenten deze onleesbaar gemaakt.

Tevens hebben wij besloten om wegens de hierboven genoemde uitzonderingsgrond de volgende 
documenten die wij hebben aangetroffen niet te verstrekken:
Offerte asbestsanering kavelpad D
Offerte asbestsanering kavelpad D
Offerte asbestsanering kavelpad D
Offerte Meerwerk asbestsanering Perkstraat 1 en Perkstraat 3
Offerte Meerwerk sloop panden Perkstraat 1 en 3

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweeg tegen het belang dat de persoonlijke 
levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
In bijna alle documenten staan persoonsgegevens. Wij zijn van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het 
belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder dient te wegen dan het belang 
van openbaarheid. Daarom hebben we daar waar persoonsgegevens zijn opgenomen in de te 
verstrekken documenten, deze onleesbaar gemaakt.
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. Weliswaar kan, 
waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep 
worden gedaan op het belang van eerbieding van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien 
het betreft het openbaar makken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het 
openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van 
een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treeft, maar om 
openbaarmaking van naam in de zin van de Wob. Ook van belang is, dat het hierbij niet gaat om 
ambtenaren die uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden. 
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Gemeente Hulst en Perkpolder Beheer BV
De gemeente Hulst en Perkpolder Beheer BV  hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen 
openbaarmaking van de passages in een viertal verslagen van de AVA Perkpolder Beheer BV en een 
vijftal oplegnotities van Perkpolder Beheer BV waar milieu informatie aan de orde is gekomen. Alle 
onderwerpen hierin die geen betrekking hebben op milieu informatie zijn weggelakt.

Wijze van openbaarmaking
De op de ‘Inventarislijst milieu informatie Groot Project Perkpolder’ genoemde documenten kunt u hier 
raadplegen www.zeeland.nl/loket/wob-verzoeken

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,
namens dezen,

Drs. L.M.L.M. Prevaes,
Directeur Programma’s en Projecten.

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag 
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt 
gehouden. 
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de 
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlagen:
1. Inventarislijst milieu informatie Groot Project Perkpolder
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Inventarislijst milieu informatie Groot Project Perkpolder’

Reden van onleesbaar maken delen van het 
document

10-1-c-bedrijfs- en
fabricagegegevens

10-2-e 
persoonlijke 
levenssfeer

memo advies opdracht sanering Kavelpad X

Oplegnotitie 14e AVA

Oplegnotitie 15e AVA

Oplegnotitie 23e AVA

Oplegnotitie 24e AVA

Oplegnotitie 34e AVA

Verslag 14e AVA X

Verslag 15e AVA X

Verslag 17e AVA X

Verslag 23e AVA X

Asbestsanering Werkomschrijving slopen 
en 3

Perkstraat 1 

Asbestsanering memo afrekening opdracht slopen X

Asbestsanering nota van inlichtingen sanering 
kavelpad D

Asbestsanering Verlening opdracht tot sloop panden 
Perkstraat 1 en 3

X

Asbestsanering accepteren sloopmelding X

Asbestsanering Meerwerk asbestsanering 
en Perkstraat 3

Perkstraat 1 X

Asbestsanering Handhaving Besluit asbestwegen 
milieubeheer saneringsplicht en voornemen last 
onder dwangsom

X

Asbestsanering Meerwerk sloop panden Perkstraat 1 
en 3

X

Asbestsanering Afzien van last onder dwangsom X

Asbestsanering afzien van last onder dwangsom X

Asbestsanering eindafrekening Sagro X

Asbestsanering afzien van last onder dwangsom X

Asbestsanering Opdracht tot
sanering Kavelpad D

X

Effecten grondwater golfterrein 
Eindrapportage

Perkpolder X

Asbestsanering Vragen tbv 
D

bestek Sanering Kavelpad X

Asbestsanering Inlichtingen
sanering Kavelpad D in de
Perkpolder

X

Asbestsanering Berekening T&F-klasse Perkstraat 1 X

Asbestsanering Berekening T&F-klasse Perkstraat 3 X

Asbestsanering Brief Indaver invoering stortbelasting X

Asbestsanering Brief van Gansewinkel 
afvalstoffenbelasting

informatie X

Asbestsanering evaluatie immobiel BUS sanering - 
gelakt

X

Asbestsanering  evalutatieverslag sanering asbestweg X
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- gelakt

Asbestsanering VGM plan / uitvoeringsplan 
bodemsanering X
Perkstraat 1 en 3 Walsoorden

Asbestsanering Weegbonnen Perkstraat 3 X
Walsoorden

Asbestsanering Weegbonnen Perkstraat 3 X
Walsoorden klasse industrie
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MEMO Aanbesteding sanering Kavelpad D in de westelijke Perkpolder 

2 december 2015 
 
Aan:  
Provincie Zeeland:   
 
Opsteller:  
Perkpolder Beheer:   

 
kopiehouders: 
Provincie Zeeland:   
Perkpolder Beheer:   

 
 

 
1. Inleiding 

In het kader van de verkoop en levering van gronden in de westelijke Perkpolder door RVOB 
(voormalig Domeinen) aan de Provincie Zeeland is in 2010 door Tauw milieukundig bodemonderzoek 
uitgevoerd. Uit dit onderzoek is langs de watergang in het terrein in kavelpad D een verontreiniging 
van asbest aangetroffen. Om deze verontreiniging te verwijderen is aan 4 bedrijven offerte gevraagd.   
 
De volgende bedrijven zijn benaderd: 

- Strukton Milieutechniek te Breda 
- 
- 
- 

De gegadigden zijn tot en met 19 november 2015 in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. 
Deze vragen zijn in een nota van inlichtingen verwerkt en op 23 november 2015 aan de gegadigden 
gemaild.  
 
Drie van de vier bedrijven hebben op 1 december per mail een offerte ingediend. Sturm en Dekker BV 
heeft via de mail laten weten wegens prive omstandigheden niet in de gelegenheid te zijn offerte in 
te dienen. De overige 3 offerten zijn compleet en voldoen aan de eisen.  
 
De offertes zijn beoordeeld aan de hand van de criteria die in de uitvraag en inlichtingen zijn 
aangegeven. Hieronder is het resultaat van deze beoordeling. 
 

2. Beoordeling offerte 
Prijs 
De prijs wordt als volgt beoordeeld. 

 
Strukton Milieutechniek BV  80,00 punten 

 60,46 punten 
  56,17 punten 

 
kwaliteit 
De kwaliteit is als volgt beoordeeld. 
Het plan van aanpak wordt beoordeeld op de volgende aspecten: 

 Mate van ontzorgen opdrachtgever 



 
 2 

 Planning van de werkzaamheden 

 efficiënte aanpak en vergunningaanvragen en  voorbereiding m.b.t. sanering  
 
De scores van het plan van aanpak zijn bepaald op basis van onderstaande criteria 

 Voldoen aan de eisen omschreven in de aanvraag 0 punten; 

 Voldoen aan de eisen omschreven in de aanvraag, waarbij de opdrachtgever 
volledig wordt ontzorgd 10 punten  

 Voldoen aan de eisen omschreven in de aanvraag, waarbij de opdrachtgever 
volledig wordt ontzorgd 20 punten 

 
heeft een verzorgd plan van aanpak en geeft duidelijk aan hoe de opdrachtgever ontzorgd 

kan worden. geeft duidelijk aan welke werkzaamheden onder welke vergunningen worden 
uitgevoerd. heeft een overleg moment met de opdrachtgever aan het begin van de 
uitvoering opgenomen, waardoor deze vooraf in het proces wordt meegenomen. Qua voorbereiding 
wordt voldaan aan de eisen en wordt de efficiency gewaarborgd door te werken met vaste personen. 
De uitvoering van de werkzaamheden worden nauwkeurig uitgevoerd. Om zeker te zijn dat de 
erkende milieukundige begeleider onafhankelijk is, is hierover navraag gedaan en heeft 
schriftelijk aangegeven dat de milieukundige begeleider niet in dienst is van  De 
werkzaamheden worden conform de gewenste opleverdatum afgerond. De aanbieding wordt met 20 
punten beoordeeld.  
 

heeft eveneens een verzorgde aanpak, die wel standaard en niet geheel op dit project 
toegespitst is. Communicatie met omgeving geeft vertrouwen. Uit het plan van aanpak wordt niet 
duidelijk hoe de milieukundige begeleiding geregeld is. Alleen in de inschrijfstaat wordt 
milieukundige begeleiding genoemd. De beschrijving van de aanpak blijft oppervlakkig en lijkt 
standaard. Het plan wordt beoordeeld als standaard. Het volledig ontzorgen van de opdrachtgever 
ontbreekt hetgeen resulteert in 0 punten voor de kwaliteit. 
 

heeft een zeer verzorgd plan van aanpak. Het plan van aanpak geeft inzicht in de 
werkzaamheden en werkvolgorde. Tevens is ruim voldoende aandacht voor de milieukundige 
begeleiding. Het plan van aanpak is concreet en ontzorgt de opdrachtgever volledig. 
conformeert zich aan de planning. Het plan van aanpak wordt met 20 punten beoordeeld.   
 
Resumé 
 

  max. inschrijver 1   inschrijver 2   
inschrijver 
3   

inschrijvingen punten Strukton Milieutechniek bv   

bedrag 80       

    80,00   60,46   56,17   

pva 20 20,00   00,00   20,00   

totaal   100,00   60,46   76,17   

 
Advies 
Gezien de scores in de bovenstaande tabel adviseren wij u de opdracht te verstrekken aan Strukton 
Milieutechniek BV te Breda. 



 

Geniet van de Zeeuws -Vlaamse elementen 

 
 

 

 
 
 

Geachte leden van de AVA Perkpolder, 
 
In de voorliggende notitie wordt een toelichting gegeven op de verschillende agendapunten zoals 
deze behandeld zullen worden tijdens de 14e AVA van 27 november 2013. 
 
 

 

 

Aanbesteding Veerplein  
Eind 2012 zijn de werkzaamheden met betrekking tot het realiseren van de buitendijkse natuur en het 
ophogen van het Veerplein gegund aan Van Oord. Sinds die tijd worden de werkzaamheden 
uitgevoerd/voorbereid. De meest actuele planning laat zien dat eind 2015 de opdracht is afgerond.  

De afgelopen maanden is er veel discussie geweest met Van Oord inzake het toe te passen 
ophoogmateriaal (grond versus staalslakken). Dit heeft ertoe geleid dat er een spoedbodemprocedure 
bij de Raad van Arbitrage is gevoerd. De uitspraak van deze procedure is voordelig voor de 
opdrachtgever. In formele zin is DLG aanbestedende dienst voor Rijkswaterstaat en het 
projectbureau. Tegen deze uitspraak kan de opdrachtnemer echter in hoger beroep en de verwachting 
is ook dat Van Oord dit zal doen. Echter met de uitspraak van de Raad van Arbitrage heeft de 
opdrachtgever Van Oord dringend verzocht de werkzaamheden uit te voeren zoals opgenomen in de 
vraagspecificatie.  

De procedure van het hoger beroep is niet van invloed op de planning van de werkzaamheden, deze 
zaken kunnen parallel verlopen. Er bestaat een financieel risico voor het geval de uitspraak in hoger 
beroep is dat de opdrachtnemer toch staalslakken zou mogen toepassen. Hoe groot dat financiële 
risico is en wie hiervoor dan verantwoordelijk is, is op dit moment niet te zeggen.  

Gevraagd besluit aandeelhouders: 
1. Kennis te nemen van bovenstaande situatie. 
 
 
 
 
 
 

Memo 
 
 

Aan 

 

 

 

Van 

Betreft 

Datum 

Ons kenmerk 

CC 

 

AVA Perkpolder 
 

 

 

Directie  
Oplegnotitie 14e AVA d.d. 27 november 2013  
06 november 2013 
20130611 
 

 

 

 



 

2 
Geniet van de Zeeuws -Vlaamse elementen 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
Geniet van de Zeeuws -Vlaamse elementen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
   

 

 
 
 
 



 
 

Geniet van de Zeeuws -Vlaamse elementen 
 
 

 

 
 
 

Geachte leden van de AVA Perkpolder, 
 
In de voorliggende notitie wordt een toelichting gegeven op de verschillende agendapunten zoals 
deze behandeld zullen worden tijdens de 15e AVA van 12 maart 2014. 
 
 

 

 

    

  
 

 
 

 

 

Memo 
 
 

Aan 

 

 

 

Van 

Betreft 

Datum 

Ons kenmerk 

CC 

 

AVA Perkpolder 
 

 

 

Directie  
Oplegnotitie 15e AVA d.d. 12 maart 2014  
23 februari 2014 
20142302 
 

 

 

 



 

Geniet van de Zeeuws -Vlaamse elementen 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
Procedure met Van Oord 
Van Oord heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis uit de spoedbodemprocedure. De inschatting 
is dat de mondelinge behandeling van dit hoger beroep in de maanden april/mei/juni zal plaatsvinden. 
Het is nog onbekend wanneer er dan een uitspraak komt. Deze procedure heeft verder geen gevolgen 
voor de planning van de werkzaamheden.  



 

Geniet van de Zeeuws -Vlaamse elementen 
 
 

 
Gevraagd besluit aandeelhouders: 

1. Kennis te nemen van bovenstaande situatie.   
 

 
 

 
 

 



 
 

Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen 
 

 
 
 
 
 
 

   
Geachte leden van de AVA Perkpolder, 
 
In de voorliggende notitie wordt een toelichting gegeven op de verschillende agendapunten 
zoals deze behandeld zullen worden tijdens de 23e AVA van 18 mei 2016. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
Perkpolder Beheer BV 
Postbus 14 
4587 ZG Kloosterzande 
T 0114 68 25 22 
F 0114 68 13 26 
KvK no. 20156 174 
Iban: NL66RABO0118913689 
BTW No. NL.8209.34.720.B01 
 

 

 

Memo 

 
 

Aan 

 

 

 

Van 

Betreft 

Datum 

Ons kenmerk 

CC 

 

AVA Perkpolder 
 

 

 

Directie  
Oplegnotitie 23e AVA d.d. 18 mei 2016 
28 april 2016 
20162804 
 

 

 

 



 
 

2 
Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen 

 
 

  
 

 

 

 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 



 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

4 
Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen 

 
  

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

5 
Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen 

 

 

 
 

.  
 

 
 

 
 

 

 
Voor het ophogen in de westelijke Perkpolder geldt dat dit moet passen binnen vigerende 
wet- en regelgeving. De gemeente Hulst heeft een besluit genomen dat GBT (grootschalige 
bodemtoepassing) hier van toepassing is. Tevens is er een protocol opgesteld voor het 
ophogen. Daarnaast is met HAZ besproken om gezamenlijk de monitoring van het ophogen 
ter hand te nemen. Concreet betekent dit dat Perkpolder Beheer BV eindverantwoordelijk is 
voor de monitoring van het ophogen maar de hiermee gepaard gaande kosten van inhuur 
van een extern bureau zullen dan gedeeld worden met HAZ. 
 

 
 

 

 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

6 
Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 



 
 

7 
Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen 

  

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
   

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen 
 

 
 
 
 
 
 

   
Geachte leden van de AVA Perkpolder, 
 
In de voorliggende notitie wordt een toelichting gegeven op de verschillende agendapunten 
zoals deze behandeld zullen worden tijdens de 24e AVA van 11 juli 2016. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
Perkpolder Beheer BV 
Postbus 14 
4587 ZG Kloosterzande 
T 0114 68 25 22 
F 0114 68 13 26 
KvK no. 20156 174 
Iban: NL59BNGH0285168525 
BTW No. NL.8209.34.720.B01 
 

 

 

Memo 

 
 

Aan 

 

 

 

Van 

Betreft 

Datum 

Ons kenmerk 

CC 

 

AVA Perkpolder 
 

 

 

Directie  
Oplegnotitie 24e AVA d.d. 11 juli 2016 
27-06- 2016 
20162706 
 

 

 

 



 
 

2 
Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
  

 

 



 
 

3 
Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
Voor de volledigheid, het ophogen gebeurt op basis van een uitvoeringsontwerp waarvan de 
gemeente bevoegd gezag is om dit goed te keuren. Vooraf is dus bekend met welk 
materiaal, waar wordt opgehoogd. Verder zal gedurende het ophogen alles nauwgezet 
worden gemonitord, vergelijkbaar met de situatie zoals die was op het Veerplein. 
 



 
 

4 
Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen 

 
 
 



 
 

Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen 
 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
Oplegnotitie 34e AVA Perkpolder Beheer BV  
d.d. 24 november 2017 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Grondmonsters Veerplein: omdat er geruchten in de regio waren dat het Veerplein 

met vervuilde grond was opgehoogd, worden er op dit moment grondmonsters 
genomen op het Veerplein om feitelijk aan te tonen dat dit niet het geval is. De 
resultaten van de grondmonsters zijn in ieder geval voor de informatiemarkt bekend. 

 De vergunning in het kader van de waterwet is in procedure. Als deze vergunning 
door het Waterschap wordt afgegeven kunnen de voorbereidende werkzaamheden 
voor het ophogen starten. 

 
Perkpolder Beheer BV 
Postbus 14 
4587 ZG Kloosterzande 
T 0114 68 25 22 
F 0114 68 13 26 
KvK no. 20156 174 
Iban: NL59BNGH0285168525 
BTW No. NL.8209.34.720.B01 
 

 

 

 
Perkpolder Beheer BV 
Postbus 14 
4587 ZG Kloosterzande 
T 0114 68 25 22 
F 0114 68 13 26 
KvK no. 20156 174 
Iban: NL59BNGH0285168525 
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9) Procedure Van Oord Nederland BV 

Van Oord heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis uit de spoedbodemprocedure. De 
inschatting is dat de mondelinge behandeling van dit hoger beroep in de maanden juli t/m 
oktober zal gaan plaatsvinden. Het is nog onbekend wanneer er dan een uitspraak komt. 
Deze procedure heeft verder geen gevolgen voor de planning van de werkzaamheden.  
 
Van Oord Nederland BV is voornemens om thermisch gereinigd zand toe te gaan passen in 
de dijken. Vanuit het projectbureau is er veel aandacht voor de communicatie hieromtrent. 
Thermische gereinigd zand niet gebruikt worden onder de woningbouw. Dit wordt momenteel 
vanuit de gemeente Hulst verder uitgewerkt. 
Zodra er meer informatie beschikbaar komt over het gebruik en werking van thermische 
gereinigd zand dient deze informatie spoedig beschikbaar te zijn voor alle betrokkenen. 

 geeft aan dit punt ook graag te willen bespreken in de Publieke 
Stuurgroep. zal deze afspraak plannen. 

 geeft aan dat RWS voornemens is een informatieavond te houden over het 
gebruik van thermisch gereinigd grond. Vanuit de AVA komt hier een negatief advies op. 

geeft aan dit punt te zullen bespreken in het regieoverleg met DLG en 
RWS. 
 
Acties: 
1. De AVA geeft de gemeente en de directie de opdracht informatie over thermisch gereinigd 
zand te verspreiden onder de betrokkenen 
2. De AVA geeft de provincie de opdracht een Publieke Stuurgroep te plannen 
 
Besluit: 
De AVA neemt kennis van bovenstaande situatie.   
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 Besluitenlijst 15e AVA Perkpolder Beheer BV 12-03-2014 

 

 

 

 
5 De AVA neemt kennis van de verstrekte informatie met betrekking tot de stand van zaken 

Van Oord Nederland BV 

 

 
 
 
 
 Actielijst 15e AVA vergadering Perkpolder Beheer BV 12-03-2014  
1 

 
Directie 

2 De Provincie 

3 De AVA geeft de gemeente en de directie de opdracht informatie over 
thermisch gereinigd zand te verspreiden onder de betrokkenen. 

Gemeente 
Hulst 

4 Provincie 

5  
  

Gemeente 
Hulst 

6 Directie 
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Verslag 17e AVA Perkpolder 
Abdij Middelburg 
10:00-11:30 uur 

 
Aanwezigen:  
 
Provincie Zeeland: Dhr C. van Beveren 
   
Gemeente Hulst: Dhr. F. van Driessche 
   
Perkpolder Beheer :Dhr. P. Sturmans 
   
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
   

 
b) Procedure Van Oord Nederland BV 

 meldt dat op maandag 27 oktober jl het hoger beroep tegen 
Van Oord heeft plaatsgevonden. Van Oord is van mening dat er staalslakken in de 
dijken kan worden toegepast maar heeft deze eis met bettrekking tot het toepassen 
van staalslakken op het Veerplein ingetrokken. Toepassing van staalslakken in de 
primaire kering is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Het wachten is nu op 
het vonnis in het hoger beroep voordat de discussie volledig kan worden afgerond. 
Deze zal binnen 6 weken tot een uitspraak komen.  
 
Noot: 27 november 2014 is het vonnis van 2 september 2013 
(spoedbodemprocedure) in hoger beroep bekrachtigd.  
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Verslag 23e AVA Perkpolder 
18 mei 2016, Gemeente Hulst 
 
Aanwezigen: 
Provincie Zeeland:    De heer J. de Bat 
      
Gemeente Hulst:      De heer F. van Driessche 
      
Perkpolder Beheer BV:  De heer P. Sturmans 
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MER: 
De huidige MER stamt uit 2008. Tijdens de herziening van het bestemmingsplan heeft 
het bevoegd gezag (de gemeente) bepaald dat er geen nieuwe MER moest worden 
opgesteld.  
Voor de zekerheid heeft Perkpolder Beheer BV nu een verstorings en 
verslechteringstoets opgesteld door het NWC (Natuur Wetenschappelijk Centrum). 
Deze toets ligt nu bij de Provincie (als bevoegd gezag) en zal naar verwachting op 07 juni 
a.s. in GS worden gebracht met een advies van de betrokken ambtenaar 

. Conclusie uit het rapport is dat er geen significante verstoringen zijn op de flora en 
fauna en Natura 2000 gebied en dat het opstellen van een nieuwe MER niet nodig is.  
Indien de Provincie besluit dat er toch een nieuwe MER moet worden opgesteld heeft dit 
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consequenties voor de onderhandelingen met HAZ. 
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Werkomschrijving

Sloop panden Perkstraat 1 en 3
westelijke Perkpolder

te Walsoorden

Provincie Zeeland
Kloosterzande, mei 2013.



Sloop panden westelijke Perkpolder

Perkpolder Beheer BV 1

Hoofdstuk 1: Algemeen

1.1. Opdrachtgever
Opdrachtgever is de Provincie Zeeland te Middelburg

Postadres:
Perkpolder Beheer BV
Postbus 14
4587ZG Kloosterzande

1.2. Werklocatie
Het uit te voeren sloopwerk is gelegen aan de Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden.

1.3. Inschrijving en gunning
Het betreft een onderhandse aanbesteding waarbij minimaal drie tot maximaal zes
aannemers gevraagd worden in te schrijven. Het werk is verdeeld in 2 percelen. Van de
inschrijver wordt per perceel een inschrijving verwacht.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de meest voordelige aanbieding voor het
totale werk heeft gedaan.

Alvorens tot gunning kan worden overgegaan dient de aannemer de volgende bescheiden te
kunnen overleggen:
a: een bewijs van inschrijving in het vergunningsregister bij de Kamer van Koophandel als
erkend aannemer voor sloopwerken (vestigingsvergunning);
b: een correct ingevuld inschrijvingsbiljet;
c: een correct ingevulde inschrijvingsstaat;
d: een opgave van de in te schakelen onderaannemer(s), bijvoorbeeld een erkend bedrijf voor
de asbestsloop;

Na gunning worden de volgende bescheiden binnen 10 werkdagen verwacht:
e:  een werkplan asbestsloop;
f: een werkplan sanering.

1.4. Van toepassing zijnde bepalingen
Op het werk zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012).

1.5. Directie
De directie zal worden gevoerd door Perkpolder Beheer BV, de heer H. Walboomers. Mogelijk
wordt een extern bureau hiervoor in een later stadium gevolmachtigd.

1.6. Inlichtingen
Inlichtingen kunnen tot en met woensdag 26 juni 2013 ingewonnen worden bij de directie. Op
woensdag 26 juni tussen 9.00 uur en 12 uur kunnen de locaties worden bezocht. Voor deze
bezichtiging dient een afspraak met de directie worden gemaakt.

1.7. Algemene omschrijving.
Het werk is verdeeld in 2 percelen:
1) Perceel 1 betreft Perkstraat 1
2) Perceel 2 betreft Perkstraat 3

De uit te voeren werken bestaan in hoofdzaak uit:
A. Asbestsloop;
B. Sloop gebouwen;
C. Opbreken verhardingen;
D. Sanering;
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E. Grondwerk / overige.

1.8. Tijdsbepaling

De volgende eisen worden gesteld aan de planning.
U dient 2 weken na opdracht het werkplan en de planning in te dienen. De einddatum
(inlevering evaluatierapport) van deze planning is de basis voor de korting conform paragraaf
42 lid 1 van de UAV 2012. De einddatum van het project is uiterlijk 1 december 2013.

De vergunningaanvragen en busmelding dienen binnen 4 weken na opdracht te zijn ingediend
bij de directie en bevoegde gezagen.

Binnen 2 weken na vergunningverlening dient te worden aangevangen met de sloop en/of
sanering.

Het evaluatierapport dient 3 weken na afronding van de sanering te zijn ingediend bij het
bevoegde gezag.

Start werkzaamheden: onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
Uitstel van de werkzaamheden geeft geen recht tot prijsherziening.

Het bedrag van de korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 1 en 2 van de UAV 2012 (korting
wegens te late oplevering), bedraagt € 500,-- per dag.
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Hoofdstuk 2: Nadere beschrijving

2.1. Tekeningen en bijlagen
Bij deze werkomschrijvingen behoren de volgende bijlagen:
Bijlage 1: Het inschrijvingbiljet
Bijlage 2: De inschrijfstaat
Bijlage 3: Regionale situering slooplocaties
Bijlage 4: Beschikbare bouwkundige tekeningen
Bijlage 4.1: Perkstraat 1
Bijlage 5: Asbestinventarisatie
Bijlage 5.1: Asbestinventarisatie  Perkstraat 1
Bijlage 5.2: Asbestinventarisatie  Perkstraat 3
Bijlage 6: Milieukundige onderzoeken
Bijlage 6.1: Perkstraat 1
Bijlage 6.2: Perkstraat 3
Bijlage 6.3: Rapportage milieukundig bodemonderzoek westelijke Perkpolder dd. 12 maart
2012

2.2. Vergunningen
Door de opdrachtnemer worden voor perceel 1 de sloopvergunning aangevraagd. Voor
perceel 2 wordt de sloopvergunning aangevraagd en een BUS –melding gedaan.

De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn werkzaamheden leiden tot een soepel
vergunningverleningstraject.

2.2. Sloopwerken algemeen
Alvorens een start wordt gemaakt met de sloopwerkzaamheden dient de aannemer zich
volledig op de hoogte te hebben gesteld van de aanwezige nutsvoorzieningen. Het te
vervallen leidingwerk dient conform de voorschriften van de nutsbedrijven te worden
verwijderd.

De hierna verder genoemde bouwwerken en verhardingen dienen in het geheel te worden
verwijderd inclusief funderingen, kelders, leidingwerk etc. De genoemde materiaalgegevens,
maten en hoeveelheden zijn indicatief. Er kunnen geen rechten worden ontleend voor meer
of minder werk. Verwacht wordt dat de inschrijver de locatie ter plaatse bezoekt voorafgaand
aan het uitbrengen van een aanbiedingsprijs.

Minimaal 1 week voor de sloop van de bebouwing wordt deze ongeschikt gemaakt voor
vleermuizen. Dit mag worden uitgevoerd in de periode van 15 september tot 15 maart. De
woning wordt “gestript” (het maken van grote gaten in spouwmuren) wanneer de
buitentemperatuur in de eerste helft van de nacht minimaal 5 gr. C is. Dit alles vindt plaats
onder begeleiding van een vleermuisdeskundige.

Alle vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.
De afvoer- en stortkosten zijn geheel voor rekening van de inschrijver en dienen verwerkt te
worden conform paragraaf 3.5.

2.3. Asbestsloop
Vooraf aan de aanvang van het sloopwerk dienen de asbesthoudende materialen te worden
verwijderd door een daartoe erkend bedrijf. De uitvoering dient plaats te vinden conform het
Asbest-verwijderingsbesluit. Hierin is onder andere aangegeven dat vooraf aan de asbestsloop
een werkplan dient te zijn opgesteld en melding van het werk moet hebben plaatsgevonden
bij de plaatselijke gemeente en de arbeidsinspectie.

Voor de locaties zijn asbestinventarisaties uitgevoerd. Deze zijn in bijlage 5 opgenomen.
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Alle asbesthoudende materialen dienen door de sloopaannemer, conform de BRL 5050 en de
eisen zoals gesteld door de arbeidsinspectie, te worden verwijderd en afgevoerd.

2.4. Sloop gebouwen
Op de 2 locaties moeten alle opstallen geheel inclusief fundering worden verwijderd.

2.5. Opbreken verhardingen
Alle verhardingen, inclusief opsluitbanden, dienen te worden weggenomen.

2.6. Sanering Perkstraat 3
Het terrein aan de Perkstraat 3 dient te worden gesaneerd. Het terrein schoon opleveren,
zodat de aantekening door kadaster verwijderd kan worden. Hiervoor een evaluatierapport
bij bevoegd gezag indienen.

De basis voor deze sanering zijn de rapporten:
- Vooronderzoek, verkennend bodemonderzoek en asbestonderzoek, percelen Hontenisse

sectie L. nr. 1235 en 1236, Perkstraat 3 te Walsoorden dd. 8 december 2010
- Nader bodemonderzoek, Perkstraat 3 te Walsoorden, perceel Hontenisse, Sectie L, nr.

1235 dd. 27 januari 2011

Van de opdrachtnemer worden minimaal de volgende werkzaamheden verwacht:
1) Opstellen plan van aanpak voor bodemsanering;
2) Afbakenen bodemsanering;
3) Opstellen BUS melding, inclusief advisering contact met bevoegd gezag;
4) Uitvoeren sanering op basis van 26 m3 (45 ton) ontgraven verontreinigd materiaal,

afvoeren naar een erkende verwerking en aanvullen ontgraving met te leveren grond
voor aanvulling; Hiervoor wordt door opdrachtnemer een verrekenprijs opgegeven.

5) Milieukundige begeleiding incl. opstellen rapporten, uitvoeren onderzoeken en analyse
kosten;

6) Opleveren sanering incl. evaluatierapport en afmelding bij bevoegd gezag.

De hoeveelheden worden bepaald aan de hand van digitale meting van het terrein in x, y, en z
gekoppeld aan het RD-stelsel van bestaande situatie, de ontgraven situatie en de eindsituatie.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de volgende BRL’s en protocollen:
 Grondsanering : BRL SIKB 7000 protocol 7001;
 Grondwatersanering : BRL SIKB 7000 protocol 7002;
 Milieukundige begeleiding : BRL SIKB 6000 protocol 6001 en 6002

2.7. Sanering Perkstraat 1
Op het terrein van Perkstraat 1 is een spot welke is verontreinigd met asbest. Deze
verontreiniging dient verwijderd te worden.

De gegevens van deze sanering zijn weergegeven in rapport:
- Rapportage milieukundig bodemonderzoek westelijke Perkpolder dd. 12 maart 2012.

Van de opdrachtnemer worden minimaal de volgende werkzaamheden verwacht:
1) Opstellen plan van aanpak voor bodemsanering;
2) Afbakenen bodemsanering;
3) Opstellen BUS melding, inclusief advisering contact met bevoegd gezag;
4) Uitvoeren sanering op basis van 26 m3 ( 45 ton) ontgraven verontreinigd materiaal,

afvoeren naar een erkende verwerking en aanvullen ontgraving met te leveren grond
voor aanvulling; Hiervoor wordt door opdrachtnemer een verrekenprijs opgegeven.

5) Milieukundige begeleiding incl. opstellen rapporten, uitvoeren onderzoeken en analyse
kosten;

6) Opleveren sanering incl. evaluatierapport en afmelding bij bevoegd gezag.
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De hoeveelheden worden bepaald aan de hand van digitale meting van het terrein in x, y, en z
gekoppeld aan het RD-stelsel van bestaande situatie, de ontgraven situatie en de eindsituatie.

De sanering dient te worden uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 7000 “Uitvoering
van bodemsaneringen” in combinatie met VKB protocol 7001 sanering van
landbodemsanering met conventionele methoden.

2.8. Grondwerk
De terreinen vlak afwerken, waardoor geen water meer op de terreinen kan blijven staan. De
waterpartij bij Perkstraat 1 en 3 dempen met uit het terrein vrijkomende grond. Indien nodig
het perceel verlagen.

Alvorens de waterpartij wordt gedempt, deze eerst leegpompen en de vissen en amfibieën
overzetten.

Het sloopterrein (gebouwen/verhardingen) dient geëgaliseerd te worden opgeleverd en
geheel vrij te zijn van puin, glas, hout, plastic, leidingwerk, etc.

Het terrein tot 0,80 m spitten.

2.9. Overige
Voor de locatie geldt dat naast de bebouwing ook de struiken, bomen en overige niet
natuurlijke materialen verwijderd dienen te worden. Onder natuurlijke materialen wordt in
ieder geval de onderstaande materialen verstaan:
- rasters/gaas;
- muurtjes;
- schuurtjes of delen daar van;
- (half-)verhardingen
- schuttingpanelen
- kabels en leidingen (niet in beheer of eigendom van nutsbedrijven)
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Hoofdstuk 3: Algemene en administratieve bepalingen

3.1. Van toepassing zijnde bepalingen
Zoals genoemd in paragraaf 1.4 zijn op het werk van toepassing de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012).

3.2. Algemeen
1. De inschrijver dient zelf de hoeveelheden te bepalen. Uitzondering hierop zijn de

hoeveelheden genoemd in hoofdstuk 2.
2. De werken dienen uitgevoerd te worden volgens de werkomschrijving en op nadere

aanwijzingen van de directie.
3. De aannemer dient voor een goede afsluiting van het werkterrein te zorgen.
4. De aannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan derden die optreedt

tengevolge van zijn werkzaamheden. De aannemer dient de beschadigingen te herstellen
c.q. te vernieuwen en hij dient tevens verzekerd te zijn tegen voornoemde schade.

5. Alle asbesthoudende materialen dienen door de sloopaannemer, conform de SC-530
AVB 2011(02) dd 01-02-2012 en de eisen zoals gesteld door de arbeidsinspectie, te
worden verwijderd en afgevoerd.

6. De sanering wordt door een bedrijf uitgevoerd dat hiervoor ook gecertificeerd. De
aannemer verzorgd ook de milieukundige begeleiding, rapportage en afstemming met
bevoegd gezag.

7. Het plaatsen van een mobiele puinbreekinrichting op de locatie zonder toestemming van
directie en plaatselijke gemeente is niet toegestaan.

8. Het terrein dient geheel vrij van puin, glas en ander materiaal opgeleverd te worden.
9. Opleverdatum is de datum van goedkeuring van bevoegd gezag op de

evaluatierapporten.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de volgende BRL’s en protocollen:
 Grondsanering : BRL SIKB 7000 protocol 7001;
 Grondwatersanering : BRL SIKB 7000 protocol 7002;
 Milieukundige begeleiding : BRL SIKB 6000 protocol 6001 en 6002

3.3. Algemeen tijdschema - werkplan
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema verlangd zoals bedoeld in paragraaf 26 van
de U.A.V. 1989. Het tijdschema dient aan te sluiten bij de in paragraaf 1.8 genoemde
tijdsbepalingen.

In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld wanneer de diverse werkzaamheden
worden uitgevoerd en op welke werkdagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen, e.d.

In navolging op paragraaf 1.3 dienen de ontbrekende bescheiden, zoals een werkplan
asbestsloop, binnen 7 dagen na gunning bij de opdrachtgever in bezit te zijn.

3.4. Arbeidsomstandigheden / Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
Het sloopwerk dient uitgevoerd te worden op basis van de daartoe geldende Arbonormen. De
in artikel 5 van het Bouwprocesbesluit bedoelde kennisgeving wordt middels een Veiligheids-
en gezondheidsplan (ontwerpfase) door de opdrachtgever na gunning verzonden.
Het V&G-plan voor de ontwerpfase heeft een signalerende functie naar de uitvoerende partij.
De doorvoering van de maatregelen is de verantwoordelijkheid van de aannemer, waarbij de
kosten van de te nemen voorzieningen, te geven instructies en te verstrekken persoonlijke
beschermingsmiddelen in de aannemingssom dienen te zijn inbegrepen.

Het aanstellen van de in artikel 11 en 12 van het bouwprocesbesluit bedoelde coördinator(en)
voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. Het gedurende de uitvoeringsfase door
aannemer geactualiseerde veiligheid- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
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artikel 4 lid 2 van het Bouwprocesbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

3.5. Vrijkomende materialen
De vrijkomende materialen hebben, tenzij anders vermeld (hoofdstuk 2), voor de
opdrachtgever geen waarde en dienen van het werk afgevoerd te worden, conform paragraaf
21 lid 2 van de U.A.V. 1989, naar een daartoe erkende inrichting zoals bedoeld in de tabel op
de volgende pagina.

In de omgeving van het project zijn diverse belangstellenden voor materialen, die bij de sloop
vrijkomt. Na gunning krijgt de aannemer een overzicht met belangstellenden. De aannemer
neemt in ieder geval contact op met deze belangstellenden.

Vrijkomend materiaal Afvoeren Stortkosten
niet vervuild beton- en

baksteen
naar een puinbreekinstallatie
of andere erkende inrichting

rekening aannemer

asbest naar een gecontroleerde en
erkende vuilstortplaats

rekening aannemer

metalen, glas, hout en
overige materialen

van het werk
naar een erkende inrichting

rekening aannemer

verontreinigde grond van het werk
naar een erkende inrichting

rekening aannemer

groenafval van het werk
naar een erkende inrichting

rekening aannemer

De stort-, acceptatie-- en andere afvoerkosten zijn voor rekening van de aannemer.
De opdrachtgever is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor het hergebruik van
de vrijkomende materialen elders dan op de slooplocatie zelf.

3.6. Grondwerken
In een onder profiel afgewerkt oppervlak mogen geen hoogteverschillen voorkomen die de
oppervlakte-afwatering belemmeren. Tot het verwerken van grond in of het ontgraven van
grond uit een blijvend profiel wordt tevens gerekend het maken van een vloeiende aansluiting
aan de aangrenzende terreinen, gebouwen of wegen. Bij het verwerken van grond in
aanvulling geen water of modder opsluiten.

3.7. Schade
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan te handhaven verhardingen, leidingen en
beplantingen. In aansluiting op paragraaf 6 lid 8 en 9 van de U.A.V. 1989 bedraagt de
vergoeding voor beschadiging toegebracht aan te handhaven verhardingen € 100,00 per m2.

3.8. Kabels en leidingen
De aannemer dient minimaal 3 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering een melding te
doen bij het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum.

Voordat de aannemer met de uitvoering van het werk begint moet hij zich overtuigen waar
zich respectievelijk in het werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en dergelijke
bevinden, waartoe hij zich in verbinding moet stellen met de desbetreffende
leidingbeheerder(s).

De opdrachtgever draagt zorg voor afsluiting van de nutsaansluitingen.

3.9. Directiebehoeften
Op het bouwterrein wordt geen apart directieverblijf verlangd.

3.10. Schaftlokaal en verbandkist.
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Op het werk dient gedurende de uitvoering de voor het personeel noodzakelijke
voorzieningen beschikbaar te zijn zoals onder andere een schaftlokaal met toilet en een
verbandkist.

3.11. Uitzetten.
Tot het werk behoort het leveren van de benodigde arbeidskrachten en de hulpmiddelen voor
het verrichten van metingen, waterpassingen en uitzetwerk.

3.12. Verrekening
De in de omschrijving genoemde hoeveelheden zijn genoemd als inlichting en komen niet
voor verrekening in aanmerking. Bij verrekening van meer- en minder werk zal alleen als
meerwerk beschouwd worden, datgene wat op schriftelijke last van de directie is geschied en
waarvan de prijs vooraf aan de uitvoering is overeengekomen.

3.13 Betaling
De betaling geschiedt na het geheel opleveren van het werk aan de hand van een proces
verbaal van opneming. Op verzoek van de opdrachtnemer is een betaling in twee termijnen
mogelijk. De eerste termijn groot 40% van de aannemingssom bij het gereedkomen van 50%
van het werk. De tweede termijn groot 60% na oplevering van het werk. Het meer- en
minderwerk wordt verrekend bij de betaling van de 2e termijn.
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Bijlage 1:       Inschrijvingbiljet (behorend bij werkomschrijving Sloop panden westelijke Perkpolder te
Walsoorden)

De hierna te noemen inschrijver:

A)…………………………………………………………………………………………….. 1)

gevestigd te …………………………………… 2)

verklaart zich bereid de uitvoering van werkomschrijving Sloop panden westelijke Perkpolder te Walsoorden

inzake de sloop van gebouwen Perkstraat 1 en 3 inclusief overige werkzaamheden te Walsoorden,
aan te nemen voor een bedrag van (de omzetbelasting daarin niet inbegrepen):

€ 3)

(

euro’s) 4)

Het bedrag van de terzake van het werk verschuldigde omzetbelasting
bedraagt:

€ 5)

(

euro’s) 6)

De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Uniform Aanbestedingsreglement 2001 en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze in de
werkomschrijving zijn omschreven.

Gedaan te ……………………………… de datum …………………………………….

De inschrijver,

A)                                                                      (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon
de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats,
met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

3) Inschrijvingssom in cijfers
4) Inschrijvingssom in letters
5) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers
6) Bedrag van de omzetbelasting in letters
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VERKLARING INZAKE INSCHRIJVINGSVEREISTEN

Ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1)

Gevestigd te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)

verklaart hierbij dat:

a. zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel
te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3)
onder nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4)

b. zijn onderneming sedert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
als werkgever staat ingeschreven bij de bedrijfsvereniging voor . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5)
onder nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en dat tot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aan de 6)
verplichtingen ter zake van de door deze bedrijfsvereniging uit te voeren sociale
verzekeringswetten is voldaan.

c. zijn onderneming beschikt over de voor de uitvoering van het werk vereiste
vestigingsvergunning of ontheffing voor het aannemingsbedrijf op het gebied van
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d. zijn onderneming als omzetbelastingnummer is toegekend  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en als loonbelastingsnummer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en dat tot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  aan de verplichtingen ter zake van betaling 7)
van belastingen en premies volksverzekeringen is voldaan.

e. zijn onderneming voor elk voor het werk in te schakelen onderaannemer de
verplichting aanvaardt een verklaring inzake inschrijvingsvereisten als hierboven
onder a t/m d genoemd te overleggen alsmede verklaringen omtrent het betalings-
gedrag zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen respec-
tievelijk door de bedrijfsvereniging of een bewijs van vrijwaring afgegeven door een
der onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aan-
nemersorganisaties en dat zijn onderneming deze gegevens zonodig zal verifiëren
aan de hand van authentieke stukken.

f. zijn onderneming wel/niet is aangesloten bij de Stichting Registratie Aannemings-
bedrijven (S.R.A.) 8)

g. zijn onderneming bij de S.R.A. is geregistreerd onder nummer  . . . . . . . . . . . . . . .  . .
en dat de in het register opgeslagen gegevens omtrent zijn onderneming actueel 9)
en juist zijn.

h. hij ermee bekend is, dat hem een sanctie zal worden opgelegd, indien blijkt dat
deze verklaring niet naar waarheid is ingevuld.

Opgemaakt te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2010. 10)

De inschrijver,

(handtekening)



Sloop panden westelijke Perkpolder

Perkpolder Beheer BV 11

1 Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon
duidelijke en ondubbelzinnige aanduiding.

2 Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigings-
plaats, met volledig adres.

3 Vestigingsplaats Kamer van Koophandel.
4 Handelsregisternummer c.q. beroepsregisternummer.
5 Naam van de bedrijfsvereniging.
6 Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen ter zake van betaling van

sociale verzekeringspremies, zoals opgenomen in de door de bedrijfsvereniging
verstrekte verklaring. De datum van deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6
maanden voor de dag van de aanbesteding.

7 Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen ter zake van betaling van
belastingen en premies volksverzekeringen, zoals opgenomen in de door de
ontvanger der directe belastingen verstrekte verklaring. De datum van deze
verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de dag van de aanbesteding.

8 Doorhalen wat niet van toepassing is.
9 Geldt alleen voor de bij de S.R.A. aangesloten ondernemingsplan.
10 Datum inschrijvingsbiljet.
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Bijlage 2:       Inschrijfstaat (behorend bij werkomschrijving Sloop panden westelijke Perkpolder te Walsoorden)

Perceel 1

Paragraafnr. Omschrijving Eenheid Totaal bedrag in
euro’s

Perkstraat 1

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Asbestsloop

Asbestsanering (prijs per ton €          )

Sloop woning en opstallen compleet

Opbreken verhardingen

Grondwerk en overige

Stelpost

€

45 ton

€

€

€

€ 500,=

Aannemingssom, de omzetbelasting niet
inbegrepen

Gedaan te …………………………………...

Datum ………………………………………..

Naam inschrijver(s):

………………………………………………...

______________
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Perceel 2

Paragraafnr. Omschrijving Eenheid Totaal bedrag in
euro’s

Perkstraat 3

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6

Asbestsloop

Sanering (prijs per ton €           )

Sloop woning en opstallen compleet

Opbreken verhardingen

Grondwerk en overige

Stelpost

€

45 ton

€

€

€

€ 500,=

Aannemingssom, de omzetbelasting niet
inbegrepen

Gedaan te …………………………………...

Datum ………………………………………..

Naam inschrijver(s):

………………………………………………...

______________
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Bijlage 3: Regionale situering slooplocaties

Bijlage 4: Beschikbare bouwkundige tekeningen
Bijlage 4.1: Perkstraat 1

Bijlage 5: Asbestinventarisatie
Bijlage 5.1: Asbestinventarisatie  Perkstraat 1
Bijlage 5.2: Asbestinventarisatie  Perkstraat 3

Bijlage 6: Milieukundige onderzoeken
Bijlage 6.1: Perkstraat 1
Bijlage 6.2: Perkstraat 3
Bijlage 6.3: Rapportage milieukundig bodemonderzoek westelijke Perkpolder dd. 12 maart 2012



MEMO Afrekening Sloop Perkstraat 1 en 3
4 juni 2014

Aan:
Provincie Zeeland:

Opsteller:
Perkpolder Beheer:

kopiehouders:
Perkpolder Beheer

1. Inleiding
Op 11 oktober 2013 heeft Provincie Zeeland opdracht verstrekt aan Sagro om de opstallen op
Perkstraat 1 en 3 te slopen en de grond rondom deze opstallen te saneren.

Het werk is begeleid door Perkpolder Beheer BV.

2. Verloop werkzaamheden
Tijdens de uitvoering zijn ten aanzien van de sanering wijzigingen opgetreden. Hieronder is een
overzicht gemaakt van de uitgevoerde werken:
Nr. omschrijving bedrag opmerkingen
1 Oorspronkelijke opdracht Opgedragen 11-10-13
2 Omvang sanering was grotere als gedacht Opgedragen 2-5-14
3 Afrekening afwijkende hoeveelheden Perkstraat 1 1 A
4 Afrekening afwijkende hoeveelheden Perkstraat 3 B
5 Wijziging belasting op stortkosten C
6 Asbesthoudend zwerfvuil aangetroffen bij schuur

Perkstraat 3
D

Totaal excl. Btw

3. Afwijkingen
Er zijn 4 afwijkingen die bij de afrekening van het werk nog moeten worden betaald.

A) Zoals in het contract vermeld zouden de kosten voor de sanering worden verrekend op basis
van de stortbonnen. Voor Perkstraat 1 heeft dit geresulteerd in een kleine post minderwerk.

B) Zoals in het contract vermeld zouden de kosten voor de sanering worden verrekend op basis
van de stortbonnen. Voor Perkstraat 1 heeft dit geresulteerd in een kleine post meerwerk.

C) Op 1 april 2014 is door de staat de afvalstoffen belasting (vervallen in 2012) weer ingevoerd.
De afval verwerkers hebben vooruitlopend hierop deze kosten al aan de aanleverende
bedrijven doorgerekend. Sagro heeft eind januari 2014 offerte gedaan voor de toegenomen
hoeveelheid asbestverontreinigd materiaal en heeft geen rekening kunnen houden met het
gewijzigde belastingtarieven. In de bijlage is een brief van Van Gansewinkel opgenomen.

D) Na het rooien van de beplanting werd tegen de wand van het schuurtje nog een hoopje afval
met resten asbest aangetroffen. Deze hoop is nader onderzocht en afgevoerd.

Op basis van deze afwijkingen dient nog opdracht te worden verstrekt voor een bedrag van 
exclusief btw. Wij verzoeken u deze aanvullende opdracht aan Sagro te verstrekken.



nr. blz vraag/antwoord

1 brief In de uitnodigingsbrief wordt aangegeven dat de formulieren model K en Eigen Verklaring bij de 

offerte gevoegd moeten worden. Deze documenten zijn echter niet in de werkomschrijving 

opgenomen, enkel een Verklaring inzake inschrijvingsvereisten. Kunnen de betreffende formulieren 

bij de NvI verstrekt worden?

Met formulier Model K wordt bedoeld Model K van de ARW2012 en met de eigen verklaring wordt 

de verklaring inzake inschrijvingsvereisten bedoeld. 

2 3/4 wat verstaat u onder / bedoelt u met ontzorgen?

Onder ontzorgen wordt verstaan dat de opdrachtgever zich geen zorgen hoeft te over de uitvoering 

van het project en hij zich niet met allerlei details moet bezighouden. 

3 3/4 wat is voor u belangrijk ten aanzien van de planning van de werkzaamheden?

Belangrijk is dat de werkzaamheden in één keer zonder onderbrekingen worden uitgevoerd.

4 3/4 wat verstaat u onder een efficiënte aanpak?

Efficiënt wil zeggen dat de betrokken partijen op het juiste moment hun bijdrage leveren zodat de 

uitvoering vloeiend verloopt. 

5 3/4 welke vergunning aanvragen dienen door de inschrijver te worden gedaan en hoe gaat u dit 

beoordelen in het plan van aanpak?

Alle benodigde vergunningen moeten worden aangevraagd en alle benodigde meldingen moeten 

worden gedaan. De opdrachtnemer wordt geacht kennis van zaken te hebben en draagt het risico 

voor het niet of niet tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen. 

6 3/4 wat valt er onder de voorbereiding van de sanering en hoe gaat u dit beoordelen.

De opdrachtnemer wordt geacht dit met zijn kennis en kunde in te kunnen vullen. Het gaat om een 

efficiënte uitvoering. 

7 3/4 hoe vindt de beoordeling van het plan van aanpak in het algemeen plaats en door wie wordt dat 

gedaan?

De beoordeling van het plan van aanpak wordt door Perkpolder Beheer BV uitgevoerd, waarna een 

advies wordt gegeven aan de opdrachtgever Provincie Zeeland. 

8 3/4 wat zijn “de eisen omschreven in de aanvraag”?

In de werkomschrijving is het resultaat van het project met bijbehorende verplichtingen 

omschreven, daarnaast zijn in de uitnodigingsbrief eisen gesteld. Beide documenten incl. bijlagen 

gaan deel uitmaken van de overeenkomst. U dient minimaal te voldoen aan de eisen omschreven in 

deze documenten. 

9 3/4 wat verstaat u onder extra ontzorgen?

De term "extra ontzorgen" vervalt en wordt vervangen door "volledig ontzorgen". 

10 3/4 wat verstaat u onder volledig ontzorgen?

Ontzorgen is toegelicht in vraag 2. Volledig betekent geheel. 

11 3/4 wat is de gewenste planning? Welke datum wordt opdracht verstrekt?

Onder gewenste planning wordt verstaan de gewenste opleverdatum van 1 maart 2016. De 

opdracht wordt uiterlijk …. verstrekt. 

12 4 kunt u een maximaal kortingsbedrag opgeven, bijv. 10% van de aanneemsom?

Nee. 

13 5 welke vergunningen zijn al door de OG verzorgd en welke dienen door de inschrijver te worden 

verzorgd?

zie vraag 5

14 5 moeten wij de busmelding op saneringsbeschikking ook regelen



zie vraag 5

15 5 Wie is de eigenaar van het pad?

provincie Zeeland

16 5 Zijn er nog leges verschuldigd voor evt. gebruik van ruimte t.b.v. keet e.d.?

Het naastgelegen landbouwterrrein is niet meer in gebruik

17 7 Is de werklocatie tijdens de uitvoering bereikbaar vanaf tweezijden.?

Ja

18 7
Worden er nog transportroutes voorgeschreven i.v.m. andere werkzaamheden in het gebied?

Afvoer door de kern Noordstraat is niet toegestaan.

19 7 Het pad komt dus 0,5 m lager te liggen dan  het naast gelegen akkerland? Of moet er grond van het 

akkerland worden gebruikt om de verlaging te compenseren?

zie 2.2 van de werkomschrijving.De terreinen vlak afwerken, waardoor geen water meer op de 

terreinen kan blijven staan. 

20 7
Wordt er ruimte ter beschikking gesteld naast het te saneren gebied t.b.v. opstellen san. Unit etc?

Het naastgelegen landbouwterrrein is niet meer in gebruik

21 7 Kan de inschrijfstaat verder worden uitgesplitst met meer en eenduidigere posten? Bij voorbeeld 

verreken bare posten voor te ontgraven grond, transport/afzet, aantal bodemmonsters ter 

verificatie (kan sterk oplopen bij afwijkende verontreiniging).

De inschrijfstaat kan verder worden uitgesplitst, maar niet met verrekenbare posten. 



1.

Alg

De omvang van het aantal vergunningen kunnen wij goed inschatten, alhoewel de 
bijgevoegde scan actualisatie behoeft. Echter het is heel erg moeilijk om de omvang 
van de benodigde gegevens en bescheiden die nodig zijn voor het opstellen van een 
ontvankelijke aanvraag te overzien. Dit is in grote mate afhankelijk van feitelijke 
gegevens die nu niet voorhanden zijn en worden ook bepaald aan de hand van het 
vooroverleg met het bevoegd gezag. Wij wensen nader met u van gedachte te 

Antw Het betreft hier een opmerkingen en een wens maar geen vraag.  .  

2.

Alg

Hoe is voorzien in de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning per 1 oktober 
2010? De vergunningenscan voorziet daar niet in. De Wabo voorziet in het samengaan 
van een flink aantal vergunningenstelsels. Omdat enkele vergunningen zijn 
uitgezonderd kan dit mogelijk leiden tot strijd met de Wabo.

Antw

Op het moment van de vergunningenscan was nog onduidelijk wanneer de Wabo 
ingevoerd zou gaan worden. Op dit moment is de verwachting 1 okotber 2010. De 
Wabo houdt rekening met het samengaan van vergunningen, maar verplicht dit niet. 
Inhoudelijk zullen de benodigde gegevens voor de vergunning aanvraag niet wezenlijk 

3.

6.2.4

U verwacht dat de vergunningaanvragen uiterlijk 1 december 2010 bij het bevoegde 
gezag moeten zijn ingediend. Mede gezien op het feit dat onderzoeken (bijvoorbeeld 
voor de bestemmingsplanwijzigingen) moeten worden uitgevoerd, (voor)overleg moet 
plaatsvinden, er controle plaatsvindt van de conceptaanvragen, schatten wij die datum 
erg optimistisch in. Hoe ziet u de verhouding tussen de uiterste datum en de gewenste 

Antw

Om de voortgang niet te belemmeren zijn reeds diverse overleggen met het bevoegde 
gezag gepland. Er is geen verhouding tussen uiterste datum en zorgvuldigheid. Aan 
beide criteria moet worden voldaan.

4.
3.0

Er is sprake van een coördinatieregeling. Welke wordt bedoeld? Is hier een besluit van, 
en zo ja, kan deze worden bijgevoegd bij de stukken?

Antw Zie bijlage

5.

3.1.7

Er dient een onderzoek te worden verricht in verband met de nabijheid van het Natura 
2000-gebied De Westerschelde. In hoeverre is er ter voorbereiding van het 
bestemmingsplan onderzoek verricht en zijn deze beschikbaar? Het is niet mogelijk om 
gelet op de voorgenomen activiteiten te garanderen dat er een rapport kan worden 
opgesteld waaruit blijkt dat er geen vergunning nodig is op grond van de Nb-wet 1998. Ter voorbereiding op de MER is een Passende beoordeling  Gebiedsontwikkeling 
Perkpolder van Grontmij , (13 september 2007) opgesteld. (deze is in de bijlage 
opgenomen) 

Antw

Voor de op te stellen rapportage verwijs ik u naar de vergunningen inventarisatie 
paragraaf 3.6.

6.

2.2

Is het mogelijk om alle onderliggende rapporten en onderzoeken, kortweg de 
ruimtelijke onderbouwing, te mogen ontvangen, die aan de vaststelling van het 
bestemmingsplan ten grondslag zijn gelegd, alsmede het bestemmingsplan zelf? Deze 



Antw

De onderliggende rapporten en onderzoeken voor het bestemmingsplan kunnen na 

opdrachtverstrekking aan u ter beschikking worden gesteld. Het bestemmingsplan is zoals in de 

aanvraag aangegeven te vinden op 

7.

Alg

Er is tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan beroep ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de raad van State. Kunt u aangeven wat de stand van zaken 
is en wanneer uitspraak is te verwachten?

Ant Procedure loopt. Wanneer Raad van State uitspraak doet is nog niet bekend

8.
3.1.1 en 3.2.1

Verwacht u nog aanvullende werkzaamheden voor de bestemmingsplanwijzigingen of 
m.e.r.-procedure?

Antw nee

9.
3.1.1

Wat is de strijdigheid met het bestemmingsplan ter plaatse van horecagelegenheid “De 
Perk”?

Antw

In het huidige bestemmingsplan is de horeca gelegenheid behouden gebleven, maar 
deze zal worden gewijzigd in recreatie (onderdeel golfbaan)

10.

2.2

Voor een aantal aanvragen zijn de gegevens en bescheiden nodig die door de 
aannemer moeten worden aangeleverd. Zijn deze al bekend en zo nee, wanneer wel?

Antw

Er is nog geen aannemer in beeld. Benodigde gegevens moeten door de 
opdrachtnemer zelf worden verzameld. 

10.
2.2 Zijn alle relevante ruimtelijke gegevens in GIS of Autocad beschikbaar?

Antw De bij Perkpolder Beheerbeschikbare gegevens zijn aangeleverd. 

11.
2.2

Zijn er meetgegevens beschikbaar (o.a. van debieten en waterpeilen, 
oppervlaktewaterkwaliteit en de grondwaterstanden)?

Antw Zie bijlage V en VI van de aanvraag

12.
2.2

Welke meetgegevens met betrekking tot waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologie, 
bodem e.d. zijn er precies beschikbaar?

Antw Zie bijlage V en VI van de aanvraag

13.
Alg

Hoeveel partijen zijn gevraagd om een aanbieding te doen en zijn de geselecteerde 
bureaus van gelijkwaardige omvang?

Ik vind deze vraag niet relevant voor het doen van een aanbieding

http://www.gemeentehulst.nl/dsresource?type=pdf&objectid=default:1951&versionid=&subobjectname
http://www.gemeentehulst.nl/dsresource?type=pdf&objectid=default:1951&versionid=&subobjectname
http://www.gemeentehulst.nl/dsresource?type=pdf&objectid=default:1951&versionid=&subobjectname


14.
5.4 Welke periode van uitvoering is voorzien en hoe lang?

Antw Periode van uitvoering is voorzien van juli 2011 tot ca. 2015.



Vragen mbt uitvraag Perkpolder Beheer B.V.

3.0

1.    Wat wordt bedoeld met de invloed van de Crisis- en herstelwet? De Crisis- en herstelwet 
is van toepassing op woningbouwprojecten. Voor deze projecten kan een 
projectuitvoeringsbesluit worden genomen, aangezien de coördinatieregeling van 
toepassing is, vragen wij ons af in welk opzicht de Crisis- en herstelwet in beschouwing 

2.2

2.    Er was sprake van dat de Westelijke Perkpolder een autonoom watersysteem zou 
krijgen. Voor welke uitwerking moet opdrachtnemer rekening houden?

3.0

3.    In de uitvraag is sprake van een genomen coördinatiebesluit. Is het mogelijk om een 
afschrift van dit besluit te ontvangen? 

3.3

4.    In de uitvraag zijn een viertal overlegmomenten opgenomen. Mogen wij er vanuit gaan 
dat de genoemde betrokken instanties (provincie, gemeente, waterschap en RWS) bij deze 
overleggen aanwezig zijn en dus reeds uitgenodigd zijn?

2.2

5.    In bijlage I en II is het landschapsontwerp aangeleverd. Deze tekeningen zijn 
bovenaanzichten. Zijn van deze tekeningen ook dwarsdoorsneden van het gebied 
aanwezig?

3.2.6

6.    Door Perpolder Beheer wordt verzocht om de vergunningen ten behoeve van de 
bouwwegen aan te vragen. Zijn reeds randvoorwaarden bekend waar deze wegen aan 
dienen te voldoen of waar deze niet gelegen mogen zijn?

alg

7.    Mag opdrachtnemer voor de aanvragen er vanuit gaan dat alle gronden in eigendom zijn 
van Perpolder Beheer B.V.? Ofwel dat eigendomsituatie geen knelpunt vormt bij het 
aanvragen van vergunningen?

2.2

8.    Mag veronderstelt worden dat door Perpolder Beheer b.v. de huidige en nieuwe ligging 
van kabels en leidingen wordt aangeleverd?

3.2.1

9.    Welke wijziging van het bestemmingsplan voorziet u met hetgeen gesteld in 3.2.1 van 
de uitvraag? Betreft dit een wijziging van de functie camping in wonen of visa versa? En 
voor welke omvang betreft dit? Hetzelfde voor het geval van de functie verkeer bij de 

6.2.3

10.  Voor het kwaliteitscriterium organisatie wordt met name ingezet op communicatie en 
kwalitetiswaarborging. Speelt voor dit criterium ook de CV’s van de in te zetten 
medewerkers mee? En zo ja op welke wijze worden deze meegerekend / beoordeeld?

5.5

11.  In paragraaf 5.5 stelt u dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het plannen van 
afspraken met belanghebbenden. Wilt u nader specificeren welke partijen u onder 
belanghebbende verstaat (bevoegd gezag, omwonenden, etc)?

5.4

12.  Is het correct dat de opdracht voltooid is bij het opleveren van de definitieve 
vergunningaanvragen (op 1 december 2010)?

alg

13.  Is het zo dat wat in de uitvraag secundaire waterkering genoemd wordt een regionale 
waterkering is?

alg 14.  Heeft de Kalverdijk de status van regionale waterkering?

alg 15.  Heeft de Doorndijk eveneens de status van regionale waterkering?

alg

16.  Zijn er verder nog verordeningen of andere zaken op de regionale waterkeringen van 
toepassing?

alg 17.  Van welke veiligheidsklasse zijn de regionale waterkeringen?

alg

18.  Levert u reeds in het offertestadium de hydraulische randvoorwaarden aan waarmee de 
regionale waterkeringen belast worden?

alg

19.  Levert u in het offertestadium reeds gegevens betreffende de keurzones (kern- en 
beschermingszones), beleid voor de keurzones en geotechnische gegevens (beschikbaar 
grondonderzoek, toetsingen en mogelijke dijkversterkingsplannen uit het verleden) van de 
betrokken primaire en regionale waterkeringen aan?



alg

20.  Heeft u reeds een inventarisatie van niet-waterkerende objecten (kabels en leidingen, 
bomen, bebouwing, etc) in de primaire en regionale waterkeringen uitgevoerd?

2.2

21.  U geeft aan dat aanpassingen van het landschapsontwerp door derden wordt 
uitgevoerd. Bedoelt u aanpassing van het landschapsontwerp zelf (een ander ontwerp) of 
een verdere detaillering van het ontwerp zodat het geschikt is als onderbouwing voor de 
diverse vergunningen? Op welk moment zijn deze aanpassingen gereed?

2.2

22.  Worden er van ons nog werkzaamheden verwacht ter nadere detaillering van het 
landschapsontwerp? 

3.0

23.  Tot welk detailniveau dient de nadere detaillering van het landschapsontwerp uitgewerkt 
te worden? Op dit moment kunnen wij niet bepalen of er aanvullende tekeningen gemaakt 
dienen te worden. Kunt u aangeven of dit wel of niet dient te gebeuren?

2.2

24.  Is het landschappelijk ontwerp voor het gebied rondom de deeltijdwoningen in de 
Westelijke Perkpolder gereed of volgen er nog aanpassingen aan het ontwerp? 

2.2 25.  Zo ja, wie voert deze aanpassingen uit? 

2.2 26.  Wanneer is het landschappelijk ontwerp van dit gebied gereed? 

3.0

27.  Verwacht u van ons een nadere detaillering van het vaststaande ontwerp zodat dit als 
onderbouwing van de diverse vergunningen kan dienen? 

3.1 28.  Dient er ook grond verwerkt te worden in de Doorndijk?

3.3

29.  Hoeveel overleggen (afgezien van degene die op pagina 10 ingepland zijn) dienen we 
op te nemen met deze partijen/belanghebbenden?

5.4

30.  Indien er nader grond- en laboratoriumonderzoek (geotechnisch en milieukundig) in de 
regionale waterkering plaats dient te vinden, dient hiervoor dan een vergunning 
aangevraagd te worden? Gezien de doorlooptijd van deze vergunning, het uitvoeren van het 
grond- en laboratoriumonderzoek en het verwerken van deze gegevens in het ontwerp, is 
het de vraag of de door u opgegeven planning (zie pagina 10, 11 en 12) haalbaar is. Bent u 

5.4

31.  10 werkdagen voor controle van de vergunningen is ons inziens een vrije lange periode 
in relatie tot de door u opgegeven planning. Bent u bereid deze periode te verkorten?

3.2.4 32.  Waar is het overnamepunt van de riolering voor het waterschap?

3.2.5 33.  Dient de benodigde oppervlakte waterberging bepaalt te worden?

3.2.4 34.  Is afvoer van al het hemelwater via de getekende greppels het uitgangspunt?

3.2.4 35.  Dient het rioolontwerp ook de camping te omvatten? 

3.2.4 36.   Kan het verhard oppervlak bepaald worden op basis van de aangeleverde tekening?
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ber:cht op brief van: 4-7-2013 SAGRO Zeeuws-Vlaanderen B.V.

uw kenmerk: 2213.3236 Koegorsstraat 17

ons kenmerk: 13023151 4541 HT SLUISKIL

afdeling: Ruimte

bijiage(n):

behandceld doo,

doorkjesmnime.

onderwerp: Verlening opdracht tot sloop panden Perkstraat 1 en 3

verzonden: 15 OKT. 2013 M,ddelburg 11oktober2013

Geachte heer, mevrouw

Hierbij verlenen wij u opdracht voor verlening opdracht tot sloop panden Perkstraat 1 en 3, overeenkomstig
uw offerte met het kenmerk 2213.3236 d.d. 4-7-2013, voor een bedrag van maximaal exclusief
BTW ( BTW-nummer: provincie Zeeland NL001710230B01).
Uw factuur/declaratie/kostennota's dient u, onder vermelding van ons kenmerk, te adresseren aan: provincie
Zeeland, afdeling Ruimte, Werkveld Beleid, postbus 6001, 4330 LA, Middelburg, t.a.v.

Uw werkzaamheden voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
• De werkzaamheden zijn in principe per 1 juni 2014 afgerond. Wij vertrouwen erop dat u de uitvoering van

de opdracht start in oktober 2013.
• De werkzaamheden zijn conform de aan u bij de offerteaanvraag verstrekte 'Werkomschrijving Sloop

panden Perkstraat 1 en 3 westelijke Perkpolder te Walsoorden' van mei 2013.

Zonder schriftelijke opdracht zal meerwerk niet worden vergoed.

Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden van de provincie Zeeland en de UAV 2012 van toepas-
sing. Hierbij gaan onze algemene voorwaarden voor die van de UAV, mochten daar tegenstrijdigheden in
zijn.
Voor zover de door u in de regel gehanteerde algemene voorwaarden hiervan afwijken, zijn onze algemene
voorwaarden op deze opdracht van toepassing. Bij feitelijke uitvoering van deze opdracht worden deze
voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.

Als voor uw opdracht meerwerk nodig is, dan zal daartoe in voorkomende gevallen de vereiste schriftelijke
opdracht worden verleend. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen wordt niet door de pro-
vincie vergoed.

ProvinCiel.JiS MiddelbuA Posta(li.s: www.ze:larc.:1l
Bezoekdores: A!di 6 Posr:,us 6001 T: 01l8- 63111
4331 BK Midcel::uru 433C LA Middelbu,g F: 0118-626949



Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen met de heer van deafdeling Ruimte, Werkveld Beleid, bereikbaar op num-
mer (0118) 631715.

Hoogachtend,

Behoort bij brief d d 11 oktober 2013 met ons kerimerk 13023151 2van de aldeling Ruimte
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Uw kenmerk Ons kenmerk Bujlagen

BSNnr.001710230 EFt/0/1 3.00453 - SM2013148

Olo-nr. 1118591 (M/3.13 / 28a)

Behandetd door Doorkiesnummer Datum

Frontoffice vergunningen 31 december 2013

Onderwerp Verzenddatum

Accepteren Sloopmelding. E 2 JAN

Geachte heer

Op 20 december 2013 heb 1k van u een sloopmelding ontvangen voor het slopen van alle
opstalen op de percelen Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden. De melding is geregistreerd
onder nummer SM2013148.

Accepteren (verlenen) sloopmelding
De meLding is getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 1.26 lid 6 van

het Bouwbesluit. Daarbij is geconstateerd dat de melding voldoet aan alle gestelde eisen.

(De melding is geaccepteerd d.d. 31 december 2013)

U mag starten met stopen/afvoeren 4 weken na 20 december 2013.

Voorschriften
Bij het slopen moet u votdoen aan de betreffende regels van het Bouwbesluit (paragraaf 1.7
en hoofdstuk 8) en het Asbestverwijderingsbesluit.

Mededeling aanvang en beëindiging sloopwerkzaamheden
Degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren steit de gemeente ten minste twee•
werkdagen voor de feitetijke aanvang van de sloopwerkzaamheden, bedoeld in artikel

kfdeling Vergunningen 1.26, schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden in kennis.

Degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd stelt de gemeente ten minste de• op
|ezoekadres:
;rote Markt 24 4561 EB Fluist dag van beëindiging van de stoopwerkzaamheden, bedoeld in artikel 1.26 van de be-

eiefoon 14 0114 eindiging van die werkzaamheden in kennis.
fanuit buitentand +31 114 389000 Voor zover van toepassing verstrekt degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitge-
"elefax (0114) 31 46 27 voerd het bevoegd gezag binnen twee weken na beêindiging van de werkzaamheden een
ostadres: afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste en twee-
;rote Markt 21 4561 EA HuLst
'ostbus 49 4560 AA Huist de lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Vebsite: www.gemeentehulst.nl
:maik info@gemeentehulst.nl Aanvang en/of beêindigen sloop gebeurt schriftelijk via het bijgevoegde formutier of via

het emailadres frontofficevergunningen@gemeentehulst.n.



1k verzoek u nadrukkelijk ten behoeve van navraag en correspondentie ons kenmerk te vermel-

den dat hierboven is aangegeven. Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen
met bovenstaand-ßteLefoonnummer.

Hoogachten
Namens het eente Hutst,

Hoofd afde



MELDING START SLOOP

Verzenden naar: Burgemeester en Wethouders
Postbus 49
4560 AA HULST

Kennisgeving start sloopwerkzaamheden
Betreft vergunningnummer : SM2O13148

De ondergetekende : Provincie Zeeland
houder van de bovengenoemde omgevingsvergunning tot het slopen van alte opstallen
bouwadres : Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden

deelt mee dat
o de werkzaamheden starten op: :__
o de werkzaamheden starten op: met uitzondering van:

Datum •

Handtekening Vergunninghouder / Gemachtigde

Of bellen naar frontoffice Vergunningen 0114-389270 (ma. tim yr. van 9:00 t/m 12:00 en van 13:00 t/m 17:00)

Of mallen naar frontofficevergunnln-*1-,ggneentehulst.nl vermeld uw naam, adres en vergunningsnummer

MELDING BEEINDIGING SLOOP

Verzenden naar: Burgemeester en Wethouders
Postbus 49
4560 AA HULST

Kennisgeving beeindigd sloopwerkzaamheden
Betreft vergunningnummer : SM2O13148

De ondergetekende : Provincie Zeeland
houder van de bovengenoemde omgevingsvergunning tot het slopen van alte opstallen
bouwadres : Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden

deelt mee dat
o de werkzaamheden zijn/worden beêindigd op: •

0 de werkzaamheder, zijn/worden beëindigd op: met uitzondering
van:

Datum :

Handtekening Vergunninghouder / Gemachtigde

Of bellen naar frontoffice Vergunningen 0114-389270 (ma. tim vi. van 9:00 tim 12:00 en van 13:00 t/m 17:00)

Of mallen naar frontofficevergunmnen@Remeentehulst.nl vermeld uw naam, adres en vergunningsnummer



Bijtale I

Bijiae V- Precariobelastin 

Precariobelasting wordt geheven indien onder, op of boven gemeentegrond (voor open-

bare dienst bestemde grond) voorwerpen worden geplaatst of aangebracht. In Huist

wordt precario geheven ten aanzien van onder andere:

Algemeen tarief precariobelasting•
Voertuigen•

• Bouwmaterialen en dergelijke
Leidingen, kabels en buizen•

Alvorens u op welke manier dan ook, "gebruik" gaat maken van gemeentegrond, dient u

hiertoe toestemming te vragen bij de gemeente. Na eventuele vergunningverlening zal u

afhankelijk van het gebruik mogetijk precariobelasting in rekening worden gebracht.

Tarief
. Het algemene tarief precariobelasting voor het gebruik van voor de

openbare dienst bestemde en als zodanig in gebruik zijnde grond of

water is van toepassing voor zover niet de bijzondere tarieven, zoals

gemetd in één van de volgende hoofdstukken van de tarieventabel, van

toepassing zijn.
1.1. Het algemene tarief bedraagt per m 2 iri beslag genomen gemeente- € 1,00 per dag

grond of gemeentewater: per activiteit per dag of korter.

1.2. Het algemene tarief bedraagt per ingenomen parkeervak waarvoor be- € 8,80 per dag

taald parkeren geLdt.
2.1.1. Voor een caravan, kampeerwagen, boottrailer of ander voertuig ten € 25,00 per week

behoeve van de recreatie, per voertuig per week.

2.1.2. Voor een aanhangwagen of ander dergelijk voertuig niet zijnde een € 20,00 per week

voertuig als bedoetd onder 2.1.1. per voertuig per week.

3.1. Het tarief bedraagt voor bouwmaterialen, zoals een loods, een keet,
een container, een steiger of een stelling, een heikar of een heistel-

ling, een kraan, een betonmolen, asfaltketel, trechter, of enig ander

werktuig ten dienste van bouwwerken, bij een totaal ingenomen op-

pervlakte van:
3.1 .1. 0 tot 10 m2. dagtarief € 0,40 /m2/dag

weektarief € 0,35 /m2/dag
maandtarief € 0,30 /m2/dag
jaartarief € 0,25 /m2/dag

3.1.2. 10 tot 25 m2. dagtarief € 0,35 /m2/dag
weektarief € 0,30 /m2/dag
maandtarief € 0,25/m2/dag
jaartarief € 0,20 /m2/dag

3.1.3. 25 tot 50 m2. dagtarief € 0,30/m2/dag
weektarief € 0,25/m2/dag
maandtarief € 0,20/m2/dag
jaartarief € 0,15 /m2/dag

3.1.4. 50m 2 of meer, 50m 2 of gedeelte daarvan. dagtarief € 0,25/m2/dag
weektarief € 0,20/m2/dag
maandtarief € 0,15/m2/dag
jaartarief € 0,10/m2/dag



/l,ulst
Bijiae II

Aanvraagformulier: Plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Dit formulier sturen naar: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 49 te 4560 AA HULST

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen op het nummer 0114-389270.

Gegevens van de aanvrager
a. Naam en voortetters: Provincie Zeeland

b. Adres + huisnummer: p/a Postbus 6001

c. Postcode + woonptaats: 4330 LA Middelburg

d. Telefoonnummer: werk: prive:

e. Faxnummer: werk: privé:

f. Emaitadres:

verzoekt om vergunning voor het op, aan of boven de openbare weg plaatsen van
een voorwerp, plaatselijk bekend: (situatieschets bijvoegen)

a. Straatnaam en kern:

b. soort voorwerp: l container
El steiger
[3 anders, nI.:

C. Lengte Breedte: Hoogte:

d. Datum ptaatsing: 20

e. Datum verwijdering: 20

Ondertekening
Naam:

Datum:

Plaats:

Handtekening:



,i

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Gemeent' HULST
INGEKOMEN

2 0 DEC 2013

Formulierversie Aanvraaggegevens2013.01
Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1118591

Aanvraagnaam Sloop Perkstraat 1 en 3 Walsoorden

Uw referentiecode 22l.t3236

Ingediend op 20-12-2013

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving Sloop woning, schuur, en overige gebouwen op de percelen
Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden.

Opmerking

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar Ja
maken

Bijlagen die later komen

Bijiagen n.v.t. of al bekend

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Hulst

Bezoekadres: Gemeentewinkel Grote Markt 24 4561 EB Hulst

Postadres: Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst

Telefoonnummer: 14 0114

Faxnummer: 0114-314627

E-mailadres algemeen: info@gemeentehulst.nl

Website: www.gemeentehulst.nl

Contactpersoon:
6.. . ccn.en3 i,21 cc.'.3 )

"

Cr; r g,:jc:.,_,_ tr

Datum aanvraag: 20 december 201 3 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina 1 van 2



Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

Slopen·

Bijiagen

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina 2 van 2
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Formutierversie Aanvrager bedrijf2013.01
1 Bedrijf

KvK-nummer 20168636

Vestigingsnummer 000003508641

Statutaire naam Provincie Zeeland

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht [2] Man

0 Vrouw

Voorletters G

Voorvoegsels van

Achternaam Geffen

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 4331BK

Huisnummer 6

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam Abdij

Woonplaats Middelburg

4 Correspondentieadres

Postbus 6001

Postcode 4330LA

Plaats Middelburg

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0118-631011

Faxn ummer 0118-626949

E-mailadres g .v.geffen@zeeland.nl

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina i van 1
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Formulierversie Gemachtigd bedrijf2013.01
Bedrijf

KvK-nummer 21003727

Vestigingsnummer 000017273536

Statutaire naam Sagro Zeeuws-Viaanderen BV

Handeisnaam

Contactpersoon

Gesiacht G Man

0 Vrouw

Voorletters A

Voorvoegsels de

Achternaam Putter

Functie Werkvoorbereider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 4541HT

Huisnummer 17

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam Koegorsstraat

Woonplaats Sluiskil

4 Correspondentieadres

Postbus 138

Postcode 4530AC

Piaats Terneuzen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0115-478240

Faxnummer

E-mailadres adeputter@sagro.nl

Datum aarivraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1 118591 Pagina 1 van 1



Formulierversie Locatie2013.01
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlilke gemeente Huist

Kadastrale gemeente [] Hontenisse

Kadastrale sectie L

Kadastraal perceelnummer 964

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze Ja
aanvraag/melding voor meerdere [l Nee
adressen of percelen?

Specificatie locatie Perceel Hontenisse, L 964 en 1235

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel Ri U bent eigenaar van het perceel
n U bent erfpachter van het perceel
n U bent huurder van het perceel
fl Anders

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina 1 van 1



Formulierversie Slopen2013.01
Slopen en/of asbest verwijderen
Slopen en/of asbest verwijderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt Hoofdgebouw

Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen? Het gehele bouwwerk slopen
0 Een deel van bet bouwwerk slopen

1k ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Gaat het om reparatie of f] Ja
mutatieonderhoudswerkzaamheden [2] Nee
waarbij asbest wordt verwijderd? Elli Gedeeltelijk

Worden de sloopwerkzaamheden n Ja
door een particulier uitgevoerd? [21 Nee

Beschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen.

Waarvoor is het (gedeelte van bet) wonen
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik?

Afval en gevaarlijke stoffen

0m hoeveel m3 sloopafval gaat 500
het?

Zit er asbest in het te slopen [2} Ja
(gedeelte van bet) bouwwerk? Nee

E] Onbekend

Geef een exacte beschrijving van zie asbestinventarisatierapport
de plaatsen waar asbest zit.

Is het (te slopen gedeelte van Ja
het) bouwwerk verontreinigd met [2] Nee
gevaarlijke stoffen?

Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het [I] Handmatig zonder elektnsche apparaten (bijvoorbeeld
slopen? met een voorhamer)

Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhameo

[2} Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een
bulldozer of sloopkogel)

f"] Anders

Geef eventueel een toelichting op hydraulische graafmachine met hulpstukken
wat u gaat doen als u hierboven
hebt ingevuld: 'Met groot materieel'
of 'Anders'.
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Voert u zelf de f] Ja
sloopwerkzaamheden uit? Q Nee

Vermeld de naam en het Sagro Zeeuws-Vlaanderen BV
adres van degene die de Koegorsstraat 17
stoopwerkzaamheden uitvoert. 4541 HT Sluiskil

Op welke data en tijdstippen zsm na ontvangst vergunning tussen 07:00 en 19:O0uur,
worden de werkzaamheden maximaal 20 werkdagen
uitgevoerd?
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Formulierversie Bijiagen2013.01
Formele bijiagen

Naam bijiage Bestandsnaam Type Datum Status
ingediend document

RapportagePDFPerkst- RapportagePDFP- Rapportages slopen 20-12-2013 In
raatlWalsoorden erkstraatlWalso- behandeling

orden-.pdf

Rapportage PDF RapportagePDFP- Rapportages slopen 20-12-2013 In
Perkstraat 3 Walsoorden erkstraat3Walso- behandeling

orden-.pdf

SVGplanomgevingPerk- SVGptanomgevin- Rapportages slopen 20-12-2013 In
straatlen3Walsoorden gPerkstraatlen3- behandeling

Walsoorden-.pdf

Slooptek Perkstr 1 SlooptekPerkstrlWal- Tekening slopen 20-12-2013 In
Walsoorden soorden.pdf behandeling

Slooptek Perkstr 3 SlooptekPerkstr3Wal- Tekening slopen 20-12-2013 In
Walsoorden soorden pdf behandeling
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Gegevens bevoegd geza,

Referentienummer Datum ontvangst

Formuljerversie Aanvraaggegevens2013.01
Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1118591

Aanvraagnaam Sloop Perkstraat 1 en 3 Walsoorden

Uw referentiecode 22133236

Ingediend op 20-12-2013

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrilving Sloop woning, schuur, en overige gebouwen op de percelen
Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden.

Opmerking

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijiagen die later komen

Bijiagen n.v.t. of al bekend

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Huist

Bezoekadres: Gemeentewinkel Grote Markt 24 4561 EB Hulst

Postadres: Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Huist

Telefoonnummer: 14 0114

Faxnummer: 0114-314627

E-mailadres algemeen: info@gemeentehulst.nl

Website: www.gemeentehulst.nl

Contactpersoon: C.R.M. Pieters
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

Slopen•

Bijiagen
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i I

Formulierversie Aanvrager bedrijf2013.01
Bedrijf

KvK-nummer 20168636

Vestigingsnummer 000003508641

Statutaire naam Provincie Zeeland

Handelsnaam

Contactpersoon

Geslacht Ri Man

0 Vrouw

Voorletters G

Voorvoegsels van

Achternaam Geffen

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 4331 BK

Huisnummer 6

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam Abd

Woonplaats Middelburg

4 Correspondentieadres

Postbus 6001

Postcode 4330LA

Plaats MIddelburg

Datum aanvraag: 20 december 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina i van 1



Formulierversie Gemachtigde bedrijf2O13.01
Bedrijf

KvK-nummer 21003727

Vestigingsnummer 000017273536

Statutaire naam Sagro Zeeuws-Vlaanderen BV

Handelsnaam

Contactpersoon

Geslacht [ Man

E Vrouw

Voorletters A

Voorvoegsels de

Achternaam Putter

Functie Werkvoorbereider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 4541HT

Huisnummer 17

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam Koegorsstraat

Woonplaats Sluiskil

4 Correspondentieadres

Postbus 138

Postcode 4530AC

Plaats Terneuzen
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Formulierversie Locatie2013.01
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Huist

Kadastrale gemeente [2] Hontenisse

Kadastrale sectie L

Kadastraal perceelnummer 964

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze Ja
aanvraag/melding voor meerdere f3 Nee
adressen ot percelen?

Specificatie locatie Perceel Hontenisse, L 964 en 1235

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
fl U bent eripachter van het perceel
n U bent huurder van het perceel
n Anders
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Formulierversie Slopen2013.01
Slopen en/of asbest verwijderen
Slopen en/of asbest verwijderen

Wat wordt (gedeeltelyk) gesloopt? Hoofdgebouw

Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen? R Het gehele bouwwerk slopen
ri Een deel van het bouwwerk slopen
[J 1k ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Gaat het om reparatie of Ja
mutatieonderhoudswerkzaamheden [2] Nee
waarbij asbest wordt verwijderd? [il Gedeeltelijk

Worden de sloopwerkzaamheden n Ja
door een particulier uitgevoerd? Nee

Beschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen.

Waarvoor is het (gedeelte van het) wonen
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik?

Afval en gevaarlijke stoffen

0m hoeveel m3 sloopafval gaat 500
het?

Zit er asbest in het te slopen P} Ja
(gedeelte van het) bouwwerk? LII Nee

LI Onbekend

Geef een exacte beschrijving van zie asbestinventarisatierapport
de plaatsen waar asbest zit.

Is het (te slopen gedeelte van L3 Ja
heo bouwwerk verontreinigd met P3 Nee
gevaarlijke stoffen

Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het E Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
slopen? met een voorhamer)

Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhameo

Q Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een
bulldozer of sloopkogel)
Anders

Geef eventueel een toelichting op hydraulische graafmachine met hulpstukken
wat u gaat doen als u hierboven
hebt ingevuld: 'Met groot materleel'
of 'Anders'.
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Voert u zelf de Ja
sloopwerkzaamheden uit? Nee

Vermeld de naam en het Sagro Zeeuws-Vlaanderen BV
adres van degene die de Koegorsstraat 17
sloopwerkzaamheden uitvoert. 4541 HT Sluiskil

Op welke data en tijdstippen zsm na ontvangst vergunning tussen 07:00 en 19:O0uur,
worden de werkzaamheden maximaal20 werkdagen
uitgevoerd?
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I) #

Formulierversie
2013.01 Bijiagen

Formele bijiagen

Naam bijiage Bestandsnaam Type Datum Status
ingediend document

RapportagePDFPerkst- RapportagePDFP- Rapportages slopen 20-12-2013 In
raatlWalsoorden erkstraatlWalso- behandeling

orden-.pdf

Rapportage PDF RapportagePDFP- Rapportages slopen 20-12-2013 In
Perkstraat 3 Walsoorden erkstraat3Walso- behandeling

orden-,pdf

SVGplanomgevingPerk- SVGplanomgevin- Rapportages slopen 20-12-2013 In
straatlen3Walsoorden gPerkstraat ien3- behandeling

Walsoorden- pdf

Slooptek Perkstr 1 SlooptekPerkstr1Wal- Tekening slopen 20-12-2013 In
Walsoorden soorden.pdf behandeling

Slooptek Perkstr 3 SlooptekPerkstr3Wai- Tekening slopen 20-12-2013 In
Walsoorden soorden pdf behandeling

Datum aanvraag: 20 decemer 2013 Aanvraagnummer: 1118591 Pagina i van 1



NMC
Asbestonderzoek & Expertiseca
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N G E K O iv ElVAsbestinventarisatie SC 540

Voorafgaand aan sloop en verbouwing
Inventarisatierapport type A

Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.

Woning met opstallen aan de Perkstraat 3 te Walsoorden
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Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

Asbestinventarisatie conform SC 540
voorafgaand aan sloop en verbouwing
Inventarisatierapport type A

Project Woning met opstallen
aan de Perkstraat 3 te Waisoorden

Opdrachtgever Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer 8.V.
Postbus 14
4587 ZG Kioosterzande

Contactpersoon Dhr. E. Waiboomers
Telefoon 06-81818706
E-mail erikwaiboomers@perkpolder.nl

Opdrachtnemer Nederlof Milieu Combi Services
Noordweg 60, 4353 AZ Serooskerke
Teiefoon 0118-596 240 Mobiel 06-14 44 43 41
E-mail info@nmcsmilieu.nl

Certificaatnummer SCA Procescertificaat code 05-D 050032.01

Projectnummer A.11.072.2

Adviseur K.F. Nederlof

A.11.072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden



Advies asbestinventarisatie conform SC 540 --.*\VCSProvincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

Asbestonderzoek & Expertise

Voorwoord
Wat is asbest? Asbest is een anorganisch silicaat met een vezelachtige structuur.
Deze rotssoort is ontstaan door complexe geologische processen, welke
miljoenen jaren geduurd hebben. Asbest bevindt zich in aders in de aardkorst en
is als erts door middel van mijnbouw eenvoudig te delven en goedkoop te
produceren. De naam asbest is afgeleid van het Griekse woord Asbestos hetgeen
onverwoestbaar betekent. Dit geeft aan dat aan het materiaal bijzonder goede
eigenschappen zijn toegekend. Het materiaal is sterk, buigzaam, slijtvast,
hittebestendig, elektrisch isolerend en zuur- en loogbestendig.
De belangrijke fysische eigenschappen maken het erts door composietstructuren
ultermate geschikt voor verwerking in een diversiteit van producten.
Asbest heeft naast deze zeer goede eigenschappen de siechte eigenschap dat
het materiaal gemakkelijk te spijten is in zeer kleine vezels.
Medisch onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan asbestvezels, met
name door inademing, risico voor de gezondheid oplevert.
0m mens en milieu te beschermen tegen deze risico's is er een wettelijke basis
gelegd voor het verwijderen van asbest. Deze is vastgelegd in het
Asbestverwijderingsbesluit. Dit besluit is een Algemene Maatregel van Bestuur,
gebaseerd op de Wet Milieugevaarlijke stoffen en op de Woningwet.
Wanneer een bedrijf, instelling of particulier het voornemen heeft om een gebouw
of object te slopen c.q. te renoveren is het verplicht een asbestinventarisatie uit te
voeren alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.
0m reden van veiligheid voor mens en milieu is het te allen tijde raadzaam een
gebouw of object te inventariseren op de aanwezigheid van asbesthoudend
materiaal. 0m deze reden kan de eigenaar te weten komen om welke risico's het
gaat en welke maatregelen genomen dienen te worden.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen \MCS

Asbestonderzoek & Expertise

Inleiding
In dit rapport worden de resultaten behandeld van het door ons uitgevoerde
asbestonderzoek
In het rapport worden de hoeveelheden en locaties alsmede de wijze van
bevestiging van de asbestbronnen vermeld. In de bijlagen treft u ondermeer
kleurenfoto's van de asbestbronnen en tekeningen met de locaties van het
asbesthoudende materiaal aan.
Op basis van dit rapport bent u in staat om op managementniveau beslissingen te
nemen met betrekking tot arbeidsrisico's en beheersmatige zaken inzake de
aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
Het asbestonderzoek en deze rapportage voldoen aan de richtlijnen welke
gesteld zijn in de nationale beoordelingsrichtlijnen SC 540, d.d. 01-06-2008,
voor het onderdeel: 'Inventarisatie voorafgaande aan sloop'.

Serooskerke, 8 oktober 2011

NMCS

K.F. Nederlof
(adviseur)
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

Asbestonderzoek & Expertise

Inhoudsopgave

I Samenvatting .............................................................................................. 4
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1.2 Resultaten onderzoek .................................................................................. 4
1.3 Aanbevelingen .............................................................................................. 5

2 Resultaten onderzoek ................................................................................ 6
2.1 Samenvatting onderzoek .............................................................................. 6
2.2 Korte omschrijving woning met opstallen ..................................................... 6
2.3 Omschrijving asbestbronnen ........................................................................ 7

3 Onderzoekmethode .................................................................................... 8
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3.2 Vooronderzoek ............................................................................................. 8
3.3 Onderzoekmethode ...................................................................................... 8
3.4 Beperkingen onderzoek ............................................................................... 9

4 Inventarisatie ............................................................................................ 10
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4.2 Risicoklassebeoordeling,informatief ........................................................... 10
4.3 Resultaten inventarisatie ........................................................................... 1 1

Bijiagen
A Beoordelingsformulier risicoklasse (2 bladen);
B Laboratoriumcertificaten (1 blad);
C Fotobladen (6 bladen);
D Tekeningen (2 bladen);
E Verplichtingen opdrachtgever (2 bladen);
F Evaluatieformulier (1 blad).
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen NMCS

Asbesconderzoek & Expertise

1 Samenvatting

1.1 Inleiding
Tijdens onze inspectie op 23 september 2011 hebben wij de woning met opstallen
aan de Perkstraat 3 te Walsoorden, onderzocht op de aanwezigheid van
asbesthoudend materiaal.
De resultaten van het onderzoek hebben wij samengevat in de onderstaande
tabel.
In de kolom 'bronnummer' en 'trefwoord' van tabel 1.2 vindt u de nummering en
de omschrijving van de asbestbron. De nummering geschiedt op volgorde van
prioriteit.
In de kolom risicoklasse is de risicoklasse voor de verwijdering van het
aangetroffen asbesthoudend materiaal met een nummering weergegeven. Voor
de nummering wordt verwezen naar het beoordelingsformulier in de bijlage A.
In de kolom locatie wordt aangegeven waar het asbesthoudende materiaal is
aangetroffen.
In de kolom 'referentie' is het monsternummer c.q het volgnummer van visuele
waarneming weergegeven.

1.2 Resultaten onderzoek

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het onderzoek samengevat.

Tabel Resultaten onderzoek
Bronnr Trefwoord Risicoklasse Locatie Referentie

1 Schoorsteenplaat 1 Woonkamer MO2
2 Golfplaten 2 Dak opstal 1 MO1
3 Goot 2 Goot opstal i VOl

Vloerzeil type Novilon Woonkamer M03
Vloerzeil met bruine onderlaag Wand uitbouw M04
Koord stoppenkast Gang M05

Referentie/ monstercoderingen
Materiaalmonster Visuele waarneming, geen monsteranaiyse

Tijdens ons onderzoek zijn bouwmaterialen van diverse aard waargenomen. Niet
ieder materiaal wordt bemonsterd, omdat dit op basis van visuele kenmerken
(kleur, structuur e.d.) of informatie zoals opdrukken van de leverancier niet
asbestverdacht is. Materiaal waarover geen zekerheid bestaat bij de adviseur/
onderzoeker wordt bemonsterd.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen NC

«
Asbestonderzoek & Expertise

1.3 Aanbevelingen
Indien men een aanvang neemt met de sloop van de woning is mogelijk een
aanvullend (destructief) onderzoek gewenst om verborgen asbesthoudende
materialen te kunnen detecteren. Voordat een aanvang genomen wordt met de
sloopwerkzaamheden adviseren wij u deze werkzaamheden in samenspraak met
het saneringsbedrijf uit te laten voeren.

De bevindingen worden vastgelegd in het asbestinventarisatie rapport type B.

Wij attenderen u er op in de sloopfase attent te zijn op de mogelijke toepassing
van ingestorte eternietstroken in de betonconstructies, metselwerk of op de
mogelijke toepassing van eterniet steistroken onder balkopleggingen. Tevens
attenderen wij er opdat het grondrioleringsstelsel en de schoorsteenkanalen
asbesthoudende buizen kunnen bevatten.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen NMCS

Asbestonderzoek & Expertise

2 Resultaten onderzoek

2.1 Samenvatting onderzoek
Tijdens ons onderzoek hebben wij de volgende asbestbronnen waargenomen:
1. Asbesthoudende schoorsteenplaat in de woonkamer;
2. Asbesthoudende golfplaten op het dak van opstal 1;

3. Asbesthoudende goot langs de dakrand van opstal 1.

2.2 Korte omschrijving woning en opstallen
Woning
De woning dateert uit de tijdsfase van begin/medio van de vorige eeuw. De woning
is in originele staat. De begane grond is ingedeeld met een gang, een trapopgang,
een woonkamer, een woongedeelte met veen keuken, 2 slaapkamers en een
bijkeuken/berging met een toilet. De verdieping bestaat uit een zolderruimte met
een slaapkamer.. De woning heeft geen begaanbare kruipruimte. Onder de
opkamer is een kelder gebouwd.
De woning is op staal gefundeerd. De fundatie en kelder is gemetseld. De
keldervloer en bovenliggende vloer is van beton. De begane grondvloer bestaat
gedeeltelijk uit een zandbed met gebakken vloertegels. De overige begane
grondvloeren en de verdiepingsvloeren zijn samengesteld uit een houten baiklaag
met houten vloerdelen. In vrijwel alle ruimtes is vloerbedekking en/of vloerzeil
aanwezig. De buitengevels, de constructieve binnenwanden en de schoorsteen- en
ventilatiekanalen zijn gemetseld. Deze zijn voorzien van stucwerk of zijn betengeld
en voorzien van jute, vloerzeil, zachtboard en/of hardboardplaten. De separate
binnenwanden zijn vervaardigd uit een houten regelwerk met hardboardplaten. De
woning heeft een schuindakconstructie. Deze is samengesteld uit houten spanten,
een houten balklaag en houtachtig dakbeschot. De dakvlakken zijn afgedekt met
keramische pannen. De plafonds zijn vervaardigd uit een houten regelwerk met
zachtboardplaten of hardboardplaten. De aftimmeringen zijn van hout of
houtvezelachtig materiaal. De buitenkozijnen zijn vervaardigd van hout.

Opstallen
De opstallen dateren uit de zestiger jaren of eerder van de vorige eeuw. De bouw
is eenvoudig. Het opgaande werk bestaat uit metselwerk of een regelwerk met
metalen of houten platen. De begane grondvloeren zijn vervaardigd van beton of
zijn onverhard. De daken hebben een lichthellende dakconstructie. Deze is
samengesteld uit een houten balklaag met stalen en kunststof platen. Op de
grootste opstal zijn op het halve dak asbesthoudende golfplaten aangebracht. De
aftimmeringen zijn vervaardigd van hout.

2.3Omschrijving asbestbronnen
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen MCe..0

Asbestonderzoek & Expertise

1. Asbesthoudende schoorsteenplaat
In de woonkamer hebben wij ander de gemetselde schoorsteenmantel
asbesthoudende platen aangetroffen. De platen zijn van een hechtgebonden
samenstelling. De platen zijn geschroefd tegen een hauten regelwerk en zijn
eenvoudig te verwijderen. Wij gaan er in de rapportage vanuit dat de platen zander
breuk verwijderd kunnen worden.

Wij adviseren u de platen met het nemen van bronbeperkende maatregelen te
verwijderen.
De vastgestelde risicoklasse voor verw(/dering is klasse I

2 Asbesthoudende golfplaten
Op het dak van opstal 1 hebben wij asbesthoudende golfplaten waargenomen. De
golfplaten zijn vervaardigd van asbestcement en zijn van een hechtgebonden
samenstelling. De golfplaten zijn door de weersinvloeden verweerd en zijn
onbeschadigd. De dakplaten zijn met bauten bevestigd op een hauten balklaag.

Wij adviseren u de golfplaten middels de methodiek behorende bij een
buitensanering ander asbestcondities te verwijderen.
N.B. Het verwjderen van de dakplaten dient met het nemen van de benodigde
veiligheidsmaatregelen uitgevoerd te worden. De sterkte van de platen is gezien de
ouderdom van de dakplaten niet betrouwbaar.

De vastgestelde risicoklasse voor verw(jdering is klasse 2

3. Asbesthoudende goot
Langs het dak van opstal I hebben wij een asbesthoudende goot waargenomen.
De goot is vervaardigd van asbestcement en is van een hechtgebonden
samenstelling. De goot is gebeugeld en kan eenvoudig en zander breuk van het
materiaal verwijderd warden.

Wij adviseren u de goten gelijktijdig met de golfplaten te verwijderen.
De vastgestelde risicoklasse voor verw(/dering is klasse 2.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V. r--/ \VCSWoning met opstallen

Asbestonderzoek & Expertise

3 Onderzoekmethode

3.1 Inleiding
Het onderzoek bestaat uit een vooronderzoek en een inventarisatie. Tijdens het
vooronderzoek worden de aanwezige bouwkundige en installatietechnische
bestekken en de bestek- en constructietekeningen van het bouwwerk c.q object
bestudeerd. Doel van het vooronderzoek is te komen tot een overzicht van de
toepassing van asbest in het te onderzoeken bouwwerk c.q object. Tijdens de
inventarisatie worden de asbestbronnen visueel geïnspecteerd, gekwantificeerd
en vindt de risicoklassebeoordeling voor de verwijdering van het asbesthoudend
materiaal plaats.

3.2Onderzoek
Indien er een verdacht element wordt waargenomen wordt bepaald of
monstername noodzakelijk is. Veelal zal door het wegnemen van een stukje van
het materiaal bepaald kunnen worden of het element daadwerkelijk
asbesthoudend is.
Verdachte elementen worden door een daartoe geaccrediteerd laboratorium
onderzocht.
Op basis van ons vooronderzoek, de eventuele monstername en analyse zijn wij
gekomen tot een overzicht van de asbesthoudende elementen. Materialen welke
zijn bemonsterd maar na laboratorium-analyse niet asbesthoudend blijken te zijn,
zijn eveneens gerapporteerd. Zie hiervoor hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.

3.3Onderzoekmethode

Ten behoeve van de rapportage hebben wij geen inzicht gehad in het bestek
en/of de bestektekeningen. Ten behoeve van de rapportage zijn ons geen
tekeningen verstrekt.
Voorafgaande aan de inventarisatie hebben wij de woning met opstallen bekeken,
waarna wij gestart zijn met de inventarisatie. Hierbij zijn de mogelijke
asbestbronnen gelokaliseerd en gekwantificeerd. Asbestverdachte materialen
worden bemonsterd en voor analyse verstuurd naar een daartoe geaccrediteerd
laboratorium. Alle ruimtes waren toegankelijk tijdens het onderzoek.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

Asbestonderzoek & Expertise

3.4 Beperkingen onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen de
organisatie van NMCS. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij
verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde
gebouw of de installatie asbesthoudende elementen worden aangetroffen welke
niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder meer samen met het veelal
ontbreken van adequate besteksgegevens, historische onderhoudsgegevens
en/of niet visueel te detecteren elementen.
NMCS heeft zich verplicht de overeengekomen werkzaamheden met de nodige
zorg en vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat is niet uitsluitend
afhankelijk van de inspanning van NMCS, maar ook van factoren die buiten de
invloedssfeer van NMCS liggen. Ofschoon de werkzaamheden door NMCS naar
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
worden uitgevoerd, kan NMCS derhalve geen garanties geven met betrekking tot
de resultaten. NMCS neemt derhalve door het aangaan van enige overeenkomst
een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatsverplichting.
Concreet betekent dit dat wij geen verregaand destructief onderzoek hebben
verricht, er geen insnijdingen zijn gemaakt in dakbedekkingen, of metselwerk en
plafonds zijn gesloopt.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540

NMCSProvincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

Asbestonderzoek & Expertise

4 Inventarisatie

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk vindt u de resultaten van de inventarisatie, de constructie, het
analyseresultaat en de monsterreferentie.
Vervolgens is de asbestbron gekwantificeerd en gesorteerd.
Aangezien het een slooponderzoek betreft, heeft er een beoordeling
plaatsgevonden van de risico's welke verbonden zijn aan de asbestbron.
Voor detailinformatie over een risicoklassebeoordeling verwijzen wij naar het
formulier in bijiage A.

4.2 Risicoklassebeoordeling, informatief
Het vaststellen van de potentiéle kans op emissie van asbestvezels wordt door
middel van inspectie en beoordeling van de asbestbron bepaald op basis van een
veronderstelde emissie uit asbesthoudend materiaal. De normeringen en het
beoordelingsmodel SMA-rt is door de overheid vastgesteld en is verplicht als
bijlage A toegevoegd aan dit rapport.
Bij deze risicoklasse-analyse kan geen uitspraak gedaan worden of er ook
daadwerkelijk emissie van asbestvezels plaatsvindt.
Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit (lit. 2) zijn er 3 risicoklassen
gedefinieerd. Standaard zijn deze.

Risicoklasse: Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Lit. 2

I Blootstellingsniveau < 0,01 vezels/cm3 (10.000 vezels/m3)
Licht regime, vergelijkbaar met de oude "vrijstellingsregelingen".
Art. 4.44

2 Blootstellingsniveau 0,01 tot I vezels/cm3 (10.000 tot
1.000.000 vezels/m3)
Standaardregime conform de SC-530
Art. 4.48

3 Blootstellingsniveau > I vezels/cm3 (> 1.000.000 vezels/m3)
Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering
van "risicovolle" niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest,
leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.
Art. 4.53a

Voor meer informatie wordt verwezen naar SC-540 Bijlage B par. 6.5
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540 N\/,SProvincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

Asbestonderzoek & Expertise

4.3 Resultaten inventarisatie
Op deze en/of volgende pagina's zijn de resultaten van de inventarisatie
gerapporteerd.

Bronnr. 1: Asbesthoudende schoorsteenplaat
Constructie Geschroefd Risicoklasse 1

Analyse resultaat 10-15 % Chrysotiel Monsterreferentie MO2
Gebondenheid Hechtgebonden Bereikbaarheid Goed

Verdieping Ruimte/Iocatie Hoeveelheid Opmerking

Begane grond Woonkamer 1 St. 1,5 m2

Totaal 1 st.

Bronnr. 2: Asbesthoudende golfplaten
Constructie Gebout Risicoklasse 2
Analyse resultaat 10-15 % Chrysotiel / 2-5 % Crocidoliet Monsterreferentie MO1
Gebondenheid Hechtgebonden Bereikbaarheid Goed

Verdieping Ruimte/Iocatie Hoeveelheid Opmerking

Dak Opstal 70 m 2 Aim 12 m' x6 m 1

Totaal 70 m 2

Bronnr. 3: Asbesthoudende goot
Constructie Gebeugeld Risicoklasse 1/2
Analyse resultaat Visuele waarneming (10-15 % Chrysotiel) Monsterreferentie vo1
Gebondenheid Hechtgebonden Bereikbaarheid Goed

Verdieping RuimtelIocatie Hoeveelheid Opmerking

Dak Opstal 1 1 St. aim. 12 m 1

ToLaal 1 St.
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SMA-rt 2009-APR Risicoclassifkatie
Aangemaakt op 09 oktober 2011 om 10h29 (26647044)

Ascert
NMCS SCA-code: 05-0050032.01
Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (05-0050032-
A.11.072.2]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

ide ntificatie
Proiectcode A 11 o72 2

Beccnr,lving waning Perkstraar 3 te Walsooraen
Bronnaam Schoorateenplaat
Broncode 1

Bronbeschrijving Hechtgebonde n plat

Productspecficatie
Situatie A Gebouw/object sanering professloneel
Binnen / buiren Binnen
Materiaal Asbestcement
Product vlakke pleat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Soorten en o asbest 10-15 % Chrysotiel
Anaiysecertificaatnr. 1394578
Productspecificatie eeplating schoorstoenmantels
Activiteit demontage (als geheel verwijderen)
Omstandigheden
Bevestiging Goschroefd
Verwering Niet vorweerd (goen zichtbare erosie)
Beschadiging Niet beschadigd (oppervlak intact, geen scheuren en gaten)
• Het betreft can gecontroieerde verwïjdering zonder breuk of incidentele breuk.
• Hot product is nie' t000.past in stallen en oak niet in schuren/constructles met mestopslag.
Materiaaloppervlak m2 (per toepassing) 2

Risicoklassen
Risicoklasse handeling 1

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1

Risicoklasse eindcontrole I
Protocol eindcontrole NON 2990 module visuele nspectie
Werkplanelementen
Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren
De plaatsen waar asbest wc, rdt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met
waarschuwingsborden cii afzettingslinten te geschieden.
Persoonlijke bescher ming Halfoela:t.masker

lijdens de werkzaamheden dient beschermende kieding te worden ge&age7 geschikt het werken met asbest deze kan bestaan uit afspoelbare• soor een
(tinyl) oterall en afwasbaar schoeisel cq te[h gheids Lsa'sen of uit wev. erpoerschoenen en -overail.
Tjdens de werk2aamheden dient bij voorkeur con hallgeldatsmasker P3 of P3 disposable masker te wordep qedrageii•

Beschrijving werkniethode algemeen:
• Hat verwijderei van asbest gebeurt via demont-:-..
• Aan de verwgderirig-brn wordt can eff,-:,tieve stofafzuiing toegepast.
• Hat te verwi:·ren materiaal wordt geimpiegneerd o' bevochtig1; indien hiermee een gevaarlik situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden

afgezie-. Hat materia_Il kan ook vooraf (deals) word_n ingep·kt in plastic.
• Hat asIest dient zodanig te worden ver:.ijdarJ da- goon restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.
• Indien d· vloer bestaat ult ruwe of mooilik reinigl_re opperviakken de· de vloer met plastic folie af.
• Verzamel bet asbesthoudende afval zo spoedig mogel,Jk na vorwijd-,irig en verpak hot in daarvoor geschikte en luchtdkht afgesloten verpekking

voorzien van can asbestgevarensticker en veer het afval af.
Reinig bet gebruikte goreodschap afloop grondig of varpak hat luchtdicht in stoot- scheurvaste verpakking voorzien• na can en van can
a sbestgeva ransticker.

• Controleer de directe omgevng op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met eon stafzuiger voorzien van HEPA filter
(NON-EN 1822).

Beschrijving werkmethode specifiek:
• Bed,k de vicier met plastic folie.
• BiJ geschroofk platen: smeer de platen rond de schroeven aan de kopse kant in met fixeermiddel, draai de schroeven voorzichtig las en impregneerd schroefgaten.
• Als de platen los zijn of met geschroefde/geniete/gespijkerde glaslatten zijn bevestigd ken hat impregneren achterwege worden gelatcn.
• Demonteer de pleat zonder stoten, bevochtg de gehele pleat en voer daze en de plastic folie als asbesthoudend afval af.

Beschrijving eindcontrole'
Er dient eon visuele inspectie te warden uitgevoerd van hat gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie..".

(26647044)
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SMA-rt 2009-APR Riskoclassificatie
Aangernaakt op 09 oktober 2011 om 10h31 (39970626)
NMCS SCA-code: 05-D050032.01
Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel ult van bet asbestinventarisatierapport (05-0050032-
A.11.072.2]; bet inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Ascert

identiîicatie
Projectcode A.ll.072.2
Beschrijving Wonin g Perkstraat 3 te Walsoorden
Bronnaam Golfplaten/goot
Broncode 2/3
Bronbesthr,Jvin g l-lechtgebonle n merial

Productapecificatie
Situatie A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen / buiten Buiten
Materiaal Asbestcement
Product goIfplaat
Hechtgebondenheid F-icchteebonden
Soorten en 0/o asbest 10-15 0: Chrysotiei
Analysecertificaatnr. 139-1578

Productspecificatie Da Koeplating
Activiteit demontag, (als qeheel verwljderen)
Omstandigheden
Bevestiging Gecchroefd
Verwering Verweerd (zichtbare erosie!
Risicokiassen
Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol elndcontrole NEN 2990

Werkplanelementen
Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de loketie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).
Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient volgelaatsmasker P3 met aarigeblazen lucht te werden gedragen.• een

Beschrijving werkmethode algemeen:
• [7e asbestverwijderingswerkz-mh-A:n dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en

omstaridiih--'en. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
• VooraT-a,nd aen de werkzaam1eden dient sen comple- werkp1an te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
• De werkzaamheden dienen te worden uitqevoerd conorn SC-530 Bijlage B (Technische Uitvooring).

Beschrijving werkmethode specifiek:
Voorafgaand aan het slopen dienen de platen amn beide zijden (indien mcgcIjk .i goed nat te worden gespoten.

Demonteer op zodanige wijze dat breken werdt voorkomen: geniette/gvesM rde/geschroefde beplaüng:

verwijd.r spijkers, nietJes of draai de schioeven les•
gelijmd·_/.ekitte beplating: steek tik de· l:jmlaag kitlaag los• en eq

• beplai.,ng met gekitte glaslatten: snijd de kltran den door en verwijder de glaslatten rondom
• geklemde eri,of nietvrijtoegankelijke bopiarmcl hal: de beplating vrij metbehulp van handgereedschappen en/ofpneumatisch: gereedschappen

Veer hot plaatmat:ria:1 zcnder breken af als asbeothoudend afval
Beschrijving eindcontrole:
Er dient sen eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspecte.

(39970626)
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FIBRECOUNT 1394578
~

Analyserapport
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

NMCS
t.a.v. de heer K. Nederlof
Noordweg 60
4353 AZ SEROOSKERKE

Opdrachtgegevens
ref. opdrachtgever : A.11.072.2
locatie monsterneming : Perkstraat 3 te Walsoorden
monsterneming door: : Klaas Nederlof
analyse conform : NEN 5896
datum aanmelding : 23-09-2011
datum rapportage : 27-09-2011
aantal monsters :5

Resultaten
FBC ID beschrijving materiaal type soort asbest massa binding

percentage
347647 MO1 - Golfplaat schuur Asbest cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden

crocidoliet 2-5%

347648 MO2 - Siermantelplaat schouw Asbest cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden
woonkamer

347649 M03 - Vloerzeil woonkamer Zeil geen asbest <0.1% n.v.t.

347650 M04 - Wandbekleding Zeil geen asbest <0.1% n.v.t.

347651 M05- Koord hoofdstoppenkast Koord geen asbest <0.1% n.v.t.
woonkamer

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies de gedaan zijn
naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door 'klant kan geen
uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Bij materiaa!type is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het
niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld

Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering aismede de
staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwujken van de conclusie welke in het veld is

vastgesteld.

Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten
analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen aabestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet
gedetecteerd kennen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.

Rapportage: De heer Joram Buissant des Amorie
Hoofd Laboratorium Binnendienst

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400
BANK: Rabobank 1532 73.76 — BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 — BTW: NL9196857B01 - KVK: 24370016

Niveau 3, B0860r05_Analysecertificaat-Nederlands, blad 1/2, 27 mei 2011



FIBRECOUNT 1394578

Analyserapport
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door bet hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiären via verificatie(â)fibrecount.com ovv het certuficaatnummer.

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400
BANK: Rabobank 1532.73.76 - BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 — BTW: NL9196857B01 - KVK: 24370016
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Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

ùo.

i
Foto I Woning

Foto 2Opstal 1

A.11 072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden C "
1 van 2



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

Foto 3Opstal 3 Geen asbest
!

4-"

Foto 4Opstal 4 Geen asbest

A.11.072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden C : 2 van 2
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:Fotoblacien (asbesthoudend materiaal)



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

,/
---,.-4,,- « /".

Ç.

......
Foto I Asbesthoudende schoorsteenplaat in woonkamer woning (MO2)

Foto 2 Asbesthoudende golfplaten op dak van opstal I (MO1)

A.11.072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden Cl •
1 van 2
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I Foto 3 Asbesthoudende goot langs dakrand van opstal 1 (VO1)
I

Ail.072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden Cl • 2 van 2



C2:Foto.ac.en (niet asbesthoudend materiaal)



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

Foto I Niet asbesthoudende vloerzeil in de woonkamer (M03)

F

Foto 2 Niet asbesthoudend vloerzeil ats wandbekleding in aanbouw (M04)

A.11.072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden C2 •
1 van 2



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met opstallen

i
Foto 3 Niet asbesthoudende koord in stoppenkast in gang (M05)

A.11.072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden C2 : 2 van 2
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Perkpdder Beheer B.V
Woring met opsta!len

[ Bijiage D Tekeningen[

Renvooi tekeningen __ _dBronnr I T refw-o-r4 Bronnr Trefwoord
t

1 i Schoorsteenplaat
i

3 -...... Goot
.

i

Overzicht voorbeelden van monstercoderingen
Kleefmonsters Luchtmonsters

-K Geen asbest aantoonbaar -Ll < VR geen asbest
+ Kl Sporen asbest aantoonbaar s L2 >verwaarloosbaar Risico
++ K2 Dutdelk asbest aantoonbaar ++ L3 >maxmaa! Toelaatbaar Risico
+++ K3 Veel asbest aantocnbaar

Materiaalmonsters Visuele waarnemingen
-M Geen asbest aantoonbaar
+ M Asbesthoudend monster +V Geen monster, materiaal bevat asbest

Op de tekeningen zijn de locaties weergegeven waar De geinventanseerde ascestbronnen zijn aangegeven
tiidens het vooronderzoek een verdacht element is middels kicuren, arceringen e d (zie hiervoor hot
waargenomen. bovenstaande renvooi).

i
j

Niet toegankeltjke ruimtes worden[__ aangeduid met een rood kruis

A.11.072.2 Perkstraat 3 te Walsoorden Bijiage D 1 van 1
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Certificatieschem a blad l5 van 20

Procescertificaat Identificatiecode:sca Asbestinventarisatie SC-540:2007 Bijlage B

APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN
REGELGEVING

1. Algemeen
Asbestverwijdering is onderhevig aan eon gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een
asbestinventarisatierapport ten grondsiag.
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?
1. De eigenaar van eon bouwwerk:
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau:
3. Gebruiker van eon bouwwerk.

Toect rg
I e hoder ven de vergunmng bt,jft voor de gemeente verantwoorö:ijk er, aanspreep,rr voor ce "r;o'tJ als

sanerJng. is het nie: vcikecig en dus niet jeschikt voor afgEfte stoop, e,gnr rJ car, spree.- oe ga,r,e,'ite c:
aanvrager van ce verc,.m,r,g aan. Deze str eckt vervolgcns hc c'-crr:oe,s. reSl. aan. D c1 e'ieneers voor de
asbestverwgjdertng

2. Als gewerkt wordt in str,jd rne: de voorscflntten, spreekt de gem,e *
e C: bcvcer va- ce vergur:mng in eerste

irstantie aan, in tweede :nst:rt,e de asbestver.vijderaar.

De onder de pun:ep 1 tim 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowei de
asbestinventarisa:.ùe de asbestverVtjdertng. als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever
te ziin voor de en:dbeoordeli,g. Dtt kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf. hetgeen ook logisch
Is

De opdraohtgever is degene die:
1. De opdra:ht tot inventarisatie verleent aan eon bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat

voor asbestinventarisatie.
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot

slopen/verwijderen:
3. De opdracht tot de oindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een

laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd:
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in hot bezit is

van oen geldig cer:if,caa: voor asbestverwijderen;
5. De Gemeente minimaal één week vOär uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata

en -tijdstippen,
6. De stortbon en het vrijgavebev:.,s van hot asbestverwijdenngsbedrijf ontvang:
7. De Gemeente uiterlijk birne.- t,vee weken na uitvoerinc een afsohrf'. stuur van de resul'.a:en van de

eindbeoordeling:
8. De facturen voor de verleende diensten (1 tIm 4) ontvangt en betaait.
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1,2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het
asbestverwijderingsbedrijf. coch bi;Jf: verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren
(inventarisatierapport en sloopvergunning) op hot werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
De verantwoordelijkhed van de opdrachtgever voor de juiste pap':,eren (inver.tarsaerapport en sloop-
vergunning) op hot werk vindr z,r wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par 4 Artike' 10 van het
Asbestverwijderingsbesluit 2005
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie. asbestvorwijdering en
eindbeoordeiing kunnen he: werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezi: zijn van de wettelijk
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a. 4.54d en 4.552 van het
Arbobesiuit J Asbestverwijderingsbesuit 2005.
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Procescertificaat lder:ifica:ecode.
Asbestinventarisatie SC-540 '2007 B,;,age B

3. Asbestinventarisatierapport
Ontleend aan Asbestverwilderinasbesluit 2005. Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006

Para:raa- 2 - Asbestinvent,nsa:.e
Ari 3-1 'b
lid b: deqene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit eU<aar nemen (= dus de opdrachtgever)

beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 3-2-b:
ook hier wordt woer gesproken over decere die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de
opdrachtge'er)

besahikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 5

die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóôrda.
de handeling wordt verricht, eon afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling
verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).
Conclusie:
Art 3 en 5 zln hee! duidelijk
De opdraohtgever beschikt over een invemarsatierapport en ges-- cer, a'schrift van dat rapporr ear
aegene die he' asbest verwijder:
Hoe de opdrachtgever aan dai rapport kamt, staat niet vermeld. Hjj moet er gewoon over beschikken,
dus het zelf regelen.
Zie oak art 4.54a-1 t'm 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-beslui:)

AanvLihng Arbeidsomstand,ghedenbesluit
Arrcei:513 Asoest rven[.nsar.e
I 'ioo':at ce har'del:rg als bed!: ,r. E

· · 4 :: vs's:e i o c-J.r-:el 4 o r n wcra t aa,-geager wordt de aanwez,ghe,d ..a esbet c'
asztstr.:J:erd: r'ocucteri dan wei ooc.:o, e: o- ornc.:oi,:.ö.sece proob:'er 'es I - ,:.-za ,E-0 e wo-den de reSn,'a.v O.C':,
cG:,,-e .r cen ,rventarisate,4xr,-L
2 ,mner eerste J10 : var toepass:ng iod,er ,ve·,: er-c's .v'd.7 ar cungen worden Dloct9est:i: sa, aso.st of asbesthoudnce procu¢en dar, a.e'
crodcl,e cf croocohethoudence vodcicten
3 0e 'nueritar,saüe en het nventarsaeraport, bedelc n et eerste lio, worden u,tgevoero once.'snr,:.aenlijr cpgesteld dooi cen beir.et oa, p be
bezi' ,s van een ce.t ficaat veor asbestnvertansa:.e dar.s argegeven door Onze Mir..s:r o; ce7 certfnzre.de nstelling
4 Ec7 sfsct rft van ber wventarisaberappor: word: vers:ekt van riet bedrjf, beuoeld ,n 2-' e' 4 b: J eA's,.= Id die de haridel',g bwcoeli a · . L =-

.

ee's'e ..- -:,ie,e'a b cur vemct.
5 r-et certcaa, o' eer. afschr it ovorva :s o de a'rc,os;i:as eanwezig er n;cr:. :ssnn:-: ;s'ccr: ser ceri arrbtenä als LeoIC r ·.- .'
,2' lb ,' ='

Ar.e ' 454d Asbestverwidernq
I De sande:,ner, beacetd .n an sei 4S: ee'3: ' b, re', r.dzond:mg van de harder.rc:n budc,'.: n s".nd 1 54:, r. :e.c,7 v or...' - e' /.:rcen
verr, zi-t ,o;gcns nor: vooraf opgesteid eery piar Cls benoeia o et w 455 doür cen becc,j: caz ,n ne: neo*: ,s van een certificaar vccr ssbestuec,gcng
dat is a.gegeven door Onze Minister of cen nerofoeren:e ,osr:l:r g
2 B,J ceo b:drqf cits bedoeld in het ee's,e l,c is ,n .ece' se.'al cer, persoon als bed':eld 'r, he' ds'de td uerkzaam
3 D rancetipger., bedoeld in het eerste lid wo'der ICti,ct: door of orde: voortd:mr :nez c,-: ,ar, ca oerscon die in bet bezt a n un cen ce'rifzat
oar vakoenrwaamreid veor hat toezrcht rood:n op rne. verwrJdeä, van asoesr en crocdc! a. cai ,: s;geeven door Onze Minister of cen cerboerende
irse;2-
1 'ioor.oe' de 'aneet:nge. bedc,eJo :n b0' eem.s; i,: 'ede wc'der ver'.cnt do:: cen a'nfee pe'sc:- oar de per0oon bedelc ir et ce'ze , 5, ,s
deze aroe :e'bcon ,n ret bez t var cer re: fic:2 ,a- va· neswa:rrhe'c voof her se-w. ne'e ' .'' SSC:st en oroo,.:ol,ci, da' ,s s';ese.:r no:, Onze
ti,ns.:r of car cro'.cerende inste,I n:
5 v'oOraat ,cora: aangevangen met ce heoreli,.:n, oec.e ,, be'. cerste lcj. is bct redn f nedoe. ,; be: cersre lid, in het bezt :n ce- S:Sornft van
eon :n.entarisaterapport als bedoe!d in vr.,:l b f:a e. m. ·:
6 0e certif,tel bedoelj in het ecis:e. derce en ume'de lid. of ofschrf,en daarvar, e, ccii afsr: va bet nventarisatterapport, bedoe!d irt a- -elíb :-ss i'(i, zijn op de arbeidspiaats aenwezig arc corden desgevraagd gatoona aan sw amste'aar als bedoeid in artx' : '. :' b- ',e

Par. 4 - Bouwwerken
Arr. 10:
Hot is verboden am een bouwwerk te slopen zonder of in a:w.k-9 van de vergunning van B&W. Bij
een aanvraag om oen sloopvergunning meer eon inventar sa:ierpport worden overlegd (art. lOj).
De houder van de sloopvergunning moe: eon afschrift van de ve'gunning ter hand stellen aan het
bedriji oar de sloop uitvoert.
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Evaluatieformulier.

1. Asbestinventarisatie type A
Naam inventarisatiebedrij f NMCS
SCA-code 05-D 050032.01
Rapport nummer
Vrijgave datum

. Asbestinventarisatie type B
Naam inventarisatiebedrij f
SCA-code
Rapport numnier
Vrijgave datum

. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest
Naam inventarisatiebedrij f
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum

Omschrijving onvoorzien asbest
Omschrijving Plaats Hoeveelheid

Asbestverwij deringsbedrijf
Naam inventarisatiebedrij f
SCA-code
Naam Handtekening
Verzonden naar . . .

Door (naam)
datum
paraaf
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540

NMCSProvincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Asbestonderzoek & Expertise

Voorwoord
Wat is asbest? Asbest is een anorganisch silicaat met een vezelachtige structuur.
Deze rotssoort is ontstaan door complexe geologische processen, welke
miijoenen jaren geduurd hebben. Asbest bevindt zich in aders in de aardkorst en
is als erts door middel van mijnbouw eenvoudig te delven en goedkoop te
produceren. De naam asbest is afgeleid van het Griekse woord Asbestos hetgeen
onverwoestbaar betekent. Dit geeft aan dat aan het materiaal bijzonder goede
eigenschappen zijn toegekend. Het materiaal is sterk, buigzaam, slijtvast,
hittebestendig, elektrisch isolerend en zuur- en loogbestendig.
De belangrijke fysische eigenschappen maken het erts door cornposietstructuren
uitermate geschikt voor verwerking in een diversiteit van producten.
Asbest heeft naast deze zeer goede eigenschappen de siechte eigenschap dat
het materiaal gemakkelijk te spijten is in zeer kleine vezels.
Medisch onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan asbestvezels, met
name door inademing, risico voor de gezondheid oplevert.
0m mens en milieu te beschermen tegen deze risico's is er een wettelijke basis
gelegd voor het verwijderen van asbest. Deze is vastgelegd in het
Asbestverwijderingsbesluit. Dit besluit is een Algernene Maatregel van Bestuur,
gebaseerd op de Wet Milieugevaarlijke stoffen en op de Woningwet.
Wanneer een bedrijf, instelling of particulier het voornemen heeft om een gebouw
of object te slopen c.q. te renoveren is het verplicht een asbestinventarisatie uit te
voeren alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.
0m reden van veiligheid voor mens en milieu is het te allen tijde raadzaam een
gebouw of object te inventariseren op de aanwezigheid van asbesthoudend
materiaal. 0m deze reden kan de eigenaar te weten komen om welke risico's het
gaat en welke maatregelen genomen dienen te worden.
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Advies asbestinventansatie conform SC 540
Provincie Zeeland I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur NMCS

Asbestonderzoek & Expertise

Inleiding
In dit rapport worden de resultaten behandeld van het door ons uitgevoerde
asbestonderzoek
In het rapport worden de hoeveelheden en locaties alsmede de wïjze van
bevestiging van de asbestbronnen vermeld. In de bijlagen treft u ondermeer
kleurenfoto's van de asbestbronnen en tekeningen met de locaties van het
asbesthoudende materiaal aan.

Op basis van dit rapport bent u in staat om op managementniveau beslissingen te
nemen met betrekking tot arbeidsrisico's en beheersmatige zaken inzake de
aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
Het asbestonderzoek en deze rapportage voldoen aan de richtlijnen welke
gesteld zijn in de nationale beoordelingsrichtlijnen SC 540, d.d. 01-06-2008,
voor het onderdeel: 'Inventarisatie voorafgaande aan sloop'.

Serooskerke, 8 oktober 2011

NMCS
«:

K.F. Nederlof
(adviseur)
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540  -NVCSProvincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Asbcstondeirzoek & Expertise
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

MC-C
Asbestonderzoek & Expertise

I Samenvatting

1.1 Inleiding
Tijdens onze inspectie op 23 september 2011 hebben wij de woning met schuur
aan de Perkstraat I te Walsoorden, onderzocht op de aanwezigheid van
asbesthoudend materiaal.
De resultaten van het onderzoek hebben wij samengevat in de onderstaande
tabel.
In de kolom 'bronnummer' en 'trefwoord' van tabel 1.2 vindt u de nummering en
de omschrijving van de asbestbron. De nummering geschiedt op volgorde van
prioriteit.
In de kolom risicoklasse is de risicoklasse voor de verwijdering van het
aangetroffen asbesthoudend materiaal met een nummering weergegeven. Voor
de nummering wordt verwezen naar het beoordelingsformulier in de bijlage A.
In de kolom locatie wordt aangegeven waar het asbesthoudende materiaal is
aangetroffen.
In de kolom 'referentie' is het monsternummer c.q het volgnummer van visuele
waarneming weergegeven.

1.2 Resultaten onderzoek

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het onderzoek samengevat.

Tabel Resultaten onderzoek
Bronnr Trefwoord Risicoklasse Locatie Referentie

1 Wasemkap 1 Keuken M0 l
2 Golfplaten 2 Dak schuur M05
3 Lelen 2 Goot opstal 1 M04

Bitumineuze dakbedekking Platdak uitbouw MO2
Stopverf/kit Ramen schuur M03
Cementen opstand koeienstal Schuur M06

Referentie!monstercoderingen
Materiaalmonster Visuele waarneming, geen monsteranalyse

Tijdens ons onderzoek zijn bouwmaterialen van diverse aard waargenomen. Niet
ieder materiaal wordt bemonsterd, omdat dit op basis van visuele kenmerken
(kleur, structuur e.d.) of informatie zoals opdrukken van de leverancier niet
asbestverdacht is. Materiaal waarover geen zekerheid bestaat bij de adviseur/
onderzoeker wordt bemonsterd.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Asbestonderzoek & Expertise

1.3 Aanbevelingen
Indien men een aanvang neemt met de sloop van de woning en schuur is
mogelijk een aanvullend (destructief) onderzoek gewenst cm verborgen
asbesthoudende materialen te kunnen detecteren. Voordat een aanvang
genomen wordt met de sloopwerkzaamheden adviseren wij u deze
werkzaamheden in samenspraak met het saneringsbedrijf uit te laten voeren.

De bevindingen worden vastgelegd in het asbestinventarisatie rapport type B.

Wij attenderen u er op in de sloopfase attent te zijn op de mogelijke toepassing
van ingestorte eternietstroken in de betonconstructies, metselwerk of op de
mogelijke toepassing van eterniet steistroken ander balkopleggingen. Tevens
attenderen wij er opdat het grondrioleringsstelsel en de schoorsteenkanalen
asbesthoudende buizen kunnen bevatten.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540

------- NIVCSProvincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Asbestonderzoek & Expertise

2 Resultaten onderzoek

2.1 Samenvatting onderzoek
Tijdens ons onderzoek hebben wij de volgende asbestbronnen waargenomen:
1. Asbesthoudende wasem,ap in de keuken;
2. Asbesthoudende goffplaten op het halve dak van de schuur;

3. Asbesthoudende leien op het halve dak van de schuur.

2.2 Korte omschrijving woning en schuur
Woning
De waning dateert uit de tijdsfase van medio vorige eeuw. Het pand heeft een 2
laagse bebouwing en is in redelijk originele staat. In een latere tijdsfase is het pand
aangepast aan de bewoning. Hierbij zijn er enkele wijzigingen aangebracht. De
indeling hiervan is hierbij nauwelijks gewijzigd. De begane grond is ingedeeld met
een hal met trapapgang, een woonkamer, een 2e woongedeelte, een bijkamer en
een uitbouw met keuken, gang en toilet. De verdieping is ingedeeld met een
overloop, een badkamer en 4 slaapkamers. Het pand heeft geen begaanbare
kruipruimte en/of kelder.

Het pand is opgetrokken uit beton en metseiwerk. De begane grondvloer en de 1
°

verdiepingsvloer zijn vervaardigd van beton en zijn afgewerkt met een cementen
smeervloer. De zoldervloer is samengesteld uit een hauten balklaag met hauten
vToerdelen. In vrijwel alle ruimtes is vloerbedekking en/of vloerzeil aanwezig. De
buitengevels, de constructieve binnenwanden en de schoorsteen- en
ventilatiekanalen zijn gemetseld. De separate binnenwanden zijn vervaardigd uit
een hauten regelwerk met hardboardplaten, spaanplaatplaten of gipsplaten. De
dakconstructie bestaat uit hauten spanten, een hauten balklaag en hauten
dakbeschot. De dakvlakken zijn afgedekt met keramische dakpannen. Het dak van
de uitbouw is vervaardigd van beton en is afgewerkt met bitumineuze
dakbedekking. De plafonds zijn van beton of zijn vervaardigd uit een hauten
regeiwerk met hardbaardplaten of zachtboardplaten. De aftimmeringen zijn van
haut of houtvezelachtig materiaal. De buitenkozijnen zijn vervaardigd van haut. De
warmtevaarziening wardt verzorgd door een vrij nieuwe cv-ketel.

Schuur
De waning dateert uit dezelfde tijdsfase van medio van de vorige eeuw. De bouw is

eenvaudig en bestaat een stenen en/of betannen fundatie met een betannen
begane grondvloer. Het opgaande werk en de in de schuur gebauwde aparte
ruimten bestaat uit steens metselwerk. De schuur heeft een schuindakconstructie.
Deze is samengesteld uit hauten spanten, een hauten balklaag en hauten
regeiwerk. De dakvlakken zijn afgedekt met galfplaten of leien. De aftimmeringen
zijn van haut of hautvezelachtig materiaal. De buitenkozijnen zijn vervaardigd van
haut.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Asbestonderzoek & Expertise

2.3Omschrijving asbestbronnen

1. Asbesthoudende wasemkap
In de keuken hebben wij een asbesthoudende wasemkap aangetroffen. De
wasemkap bestaat ult een houten regeiwerk met asbesthoudende platen van het
type eterniet. De platen zijn van een hechtgebonden samenstelling. De platen zijn
geschroefd en/of gespijkerd tegen het houten regelwerk en zijn in totaliteit
eenvoudig te verwijderen. Wij gaan er in de rapportage vanuit dat de wasemkap in
zijn geheel zonder breuk verwijderd kan worden.

Wij adviseren u de wasemkap met het nemen van bronbeperkende maatregelen te
verwijderen.
De vastgestelde risicoklasse voor verw(/dering is klasse I

2 Asbesthoudende golfplaten
Op het halve dak van de schuur hebben wij asbesthoudende golfplaten
waargenomen. De golfplaten zijn vervaardigd van asbestcement en zijn van een
hechtgebonden samenstelling. De golfplaten zijn door de weersinvloeden verweerd
en zijn onbeschadigd. De dakplaten zijn met bouten bevestigd op een houten
baiklaag.

Wij adviseren u de golfplaten middels de methodiek behorende bij een
buitensanering onder asbestcondities te verwijderen.
N.B. Hot verw(/deren van de dakplaten dient met het nemen van de benodigde
veillgheidsmaatregelen uitgevoerd te worden. De sterkte van de platen is gezien de
ouderdom van de dakplaten niet betrouwbaar.

De vastgestelde risicoklasse voor verwjdering is klasse 2

3. Asbesthoudende leien

Op het andere halve dak van de schuur hebben wij asbesthoudende leien
waargenomen. De leien zijn vervaardigd van asbestcement en zijn van een
hechtgebonden samenstelling. De leien zijn door de weersinvloeden verweerd en
zijn onbeschadigd. De leien zijn bevestigd op een houten ondergrond.

Wij adviseren u de leien middels de methodiek behorende bij een buitensanering
onder asbestcondities te verwijderen.
N.B. Hot verwjderen van deleien dient met hot nemen van de benodigde
veiligheidsmaatregelen uitgevoerd te worden. De sterkte van de onderliggende
constructie is niet betrouwbaar.

De vastgestelde risicoklasse voor verwj/dering is klasse 2

Wij adviseren u de goten gelijktijdig met de golfplaten te verwijderen.
De vastgestelde risicoklasse voor vetwj/dering is klasse 2.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur N1.CS

Asbestonderzoek & Expertise

3 Onderzoekmethode

3.1 Inleiding
Het onderzoek bestaat uit een vooronderzoek en een inventarisatie. Tijdens het
vooronderzoek worden de aanwezige bouwkundige en installatietechnische
bestekken en de bestek- en constructietekeningen van het bouwwerk c.q object
bestudeerd. Doel van het vooronderzoek is te komen tot een overzicht van de
toepassing van asbest in het te onderzoeken bouwwerk c.q object. Tijdens de
inventarisatie worden de asbestbronnen visueel geïnspecteerd, gekwantificeerd
en vindt de risicoklassebeoordeling voor de verwijdering van het asbesthoudend
materiaal plaats.

3.2Onderzoek
Indien er een verdacht element wordt waargenomen wordt bepaald of
monstername noodzakelijk is. Veelal zal door het wegnemen van een stukje van
het materiaal bepaald kunnen worden of het element daadwerkelijk
asbesthoudend is.
Verdachte elementen worden door een daartoe geaccrediteerd laboratorium
onderzocht.
Op basis van ons vooronderzoek, de eventuele monstername en analyse zijn wij
gekomen tot een overzicht van de asbesthoudende elementen. Materialen welke
zijn bemonsterd maar na laboratorium-analyse niet asbesthoudend blijken te zijn,
zijn eveneens gerapporteerd. Zie hiervoor hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.

3.3Onderzoekmethode

Ten behoeve van de rapportage hebben wij geen inzicht gehad in het bestek
en/of de bestektekeningen. Ten behoeve van de rapportage zijn ons tekeningen
verstrekt.
Voorafgaande aan de inventarisatie hebben wij de woning met schuur bekeken,
waarna wij gestart zijn met de inventarisatie. Hierbij zijn de mogelijke
asbestbronnen gelokaliseerd en gekwantificeerd. Asbestverdachte materialen
worden bemonsterd en voor analyse verstuurd naar een daartoe geaccrediteerd
laboratorium. Alle ruimtes waren toegankelijk tijdens het onderzoek.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur NMrs

Asbestonderzoek & Expertise

3.4 Beperkingen onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen de
organisatie van NMCS. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij
verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde
gebouw of de installatie asbesthoudende elementen worden aangetroffen welke
niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder meer samen met het veelal
ontbreken van adequate besteksgegevens, historische onderhoudsgegevens
en/of niet visueel te detecteren elementen.
NMCS heeft zich verplicht de overeengekomen werkzaamheden met de nodige
zorg en vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat is niet uitsluitend
afhankelijk van de inspanning van NMCS, maar ook van factoren die buiten de
invloedssfeer van NMCS liggen. Ofschoon de werkzaamheden door NMCS naar
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
worden uitgevoerd, kan NMCS derhalve geen garanties geven met betrekking tot
de resultaten. NMCS neemt derhalve door het aangaan van enige overeenkomst
een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatsverplichting.
Concreet betekent dit dat wij geen verregaand destructief onderzoek hebben
verricht, er geen insnijdingen zijn gemaakt in dakbedekkingen, of metselwerk en
plafonds zijn gesloopt.
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur NMCS

Asbcstonderzoek & Expertise

4 Inventarisatie

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk vindt u de resultaten van de inventarisatie, de constructie, het
analyseresultaat en de monsterreferentie.
Vervolgens is de asbestbron gekwantificeerd en gesorteerd.
Aangezien het een slooponderzoek betreft, heeft er een beoordeling
plaatsgevonden van de risico's welke verbonden zijn aan de asbestbron.
Voor detailinformatie over een risicoklassebeoordeling verwijzen wij naar het
formulier in bijiage A.

4.2 Risicoklassebeoordeling, informatief
Het vaststellen van de potentiéle kans op emissie van asbestvezels wordt door
middel van inspectie en beoordeling van de asbestbron bepaald op basis van een
veronderstelde emissie uit asbesthoudend materiaal. De normeringen en het
beoordelingsmodel SMA-rt is door de overheid vastgesteld en is verplicht als
bijiage A toegevoegd aan dit rapport.
Bij deze risicokiasse-analyse kan geen uitspraak gedaan worden of er ook
daadwerkelijk emissie van asbestvezels plaatsvindt.
Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit (lit. 2) zijn er 3 risicoklassen
gedefinieerd. Standaard zijn deze:

Risicoklasse: Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Lit. 2

I Blootsteflingsniveau < 0,01 vezels/cm3 (10.000 vezels/m3)
Licht regime, vergelijkbaar met de oude "vrijstellingsregelingen".
Art. 4.44

2 Blootstellingsniveau 0,01 tot I vezels/cm3 (10.000 tot
1.000.000 vezets/m3)
Standaardregime conform de SC-530
Art. 4.48

3 Blootstellingsniveau > I vezels/cm3 (> 1.000.000 vezels/m3)
Verzwaard regime conform SC-530, uftsluitend voor verwijdering
van "risicovolle" niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest,
leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.
Art. 4.53a

Voor meer informatie wordt verwezen naar SC-540 Bijiage B par. 6.5
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland .1Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur NMCS

Asbestonderzoek & Expertise

4.3 Resultaten inventarisatie
Op deze en/of volgende pagina's zijn de resultaten van de inventarisatie
gerapporteerd.

Bronnr. 1: Asbesthoudende wasemkap
Constructie Geschroefd Risicokiasse 1

Analyse resultaat 10-15 % Chrysotiel Monsterreferentie MO1
Gebondenheid Hechtgebonden Bereikbaarheid Goed

verdieping Ruimte/locatie Hoeveelheid Opmerking

Begane grond Keuken 1 St. 2 m2

Totaal 1 st.

Bronnr. 2: Asbesthoudende golfplaten
Constructie Gebout Risicoklasse 2
Analyse resuttaat 10-15 % Chrysotiel/2-5 % Crocidoliet Monsterreferentie M05
Gebondenheid I-Iechtgebonden Bereikbaarheid Goed

Verdieping Ruimte/locatie Hoeveelheid Opmerking

Dak Schuur 380 m 2 ca. afm. 44 m 1 x 8,5 m '

Totaal 380 m2

Bronnr. 3: Asbesthoudende leien

Constructie Gebout Risicoklasse 2
Analyse resultaat 10-15 % Chrysotiel Monsterreferentie M04
Gebondenheid Hechtgebonden Bereikbaarheid Goed

Verdieping Ruimte/Iocatie Hoeveelheid Opmerking

Dak Schuur 380 m 2 ca. afm. 44 m 1 x 8,5 m 1

Totaal 380 m2
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SMA-rt 2009-APR Risicoclassifkatie
Aangemaakt op 09 oktober 2011 om 12h34 (26648124)
NMCS SCA-code: 05-0050032.01
Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel ult van bet asbestinventarisatierapport [05-D050032-
A.11.072.1]; hat inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geIeei overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Ascert
Identificatie
Projectcode 4 11 072 1

Beschrijving Wonmg mer scnuur Perkstrat 1 te vdatsoorden
Bronnaam Wasemkap
Broncode 1

Bronbeschrijving AC pleat

Productspecificatie
Situatie A Gebouw/c, hiect sanering professioreel
Binnen / buiten Binnen
Materiaal Asbestcement
Product asbestboard (harde plaat)
Hechtgebondenheid Hechtnebo;den
Soorten en 0/0 asbest 10-15 'o Chrysotiel
Analysecertifica atn r. 1394577
Productspecificatie Overige beplatng fhede pleat)
Activiteit loS meterlaa! ot ob]ect/constructe,inbt.allatie als geheel verisideren
Omatandigheden
Bevestiging Asbesr efqoschermd of objoct/constrj:tip/installatie als gcheel t: verwijdoren
• Het betreft enn gecontroleerde verwijdering zonder breuk of mcidentele breuk.
• De toepassing (materiaai, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwrjderd waarb geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig
zujn.
Materiaaloppervlak m2 (per toepassing) 2

Risicoklassen
Risicoklasse handeling 1

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1

Risicoklasse eindcontrole 1

Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie

Werkplanelementen
Afscherming werkgebied Afbakenen / merkeren
De plaatsen waar asbest wordt verwiderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakenlng dient met
waarschuwingsborden en efzettingslinten te geschieden.
Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker

Tjdens de werkzaamheden dient beschermende kieding te worden georagcn geschikt toor het werken met asbest: daze ken bestaan uit een afo poe'har)•

('inyl) oserall en afwasbaar schoeisel cq seiligheidslaarsen of uit wegverp000rschoenen en -oserall.
Tjdens de werksaamheden dient bj noorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.•

Beschrijving werkmethode algemeen:
• H-t verwijderen van asbest goheurt via demont-=e.
• Aen de verwijderingsbron rrordr enn effectese stofafzuigi79 toegepast.• Hft te verwijderen mateoaal rsord geimp.ejne_-1 o' bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, ken van deze maatregel worden

afgezien, Het materiaal ka- ook vooraf (deels) word-n ingt:pakt in plastic.• Har asb_- difnt zodanig te word_- verwijderd da genn restdelen in het werkgebid unoen achterblijven.
• Indien de vloer bestaat uit ruwe of moelij. reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie cf.
• Verzamel hot aebesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering ei verpai, het in daarvoor geschikte en luchtdkht algesloten verpakkng

voorzien van een asbestgevareisticker en veer het afv11 cf.
• Reinig het gebruikte geree_chap na efloop grondg of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een

a sbestgeva re nsticker.
• Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met enn stofzuiger voorzien van HEPA filter

(NEN-EN 1822).

Beschrijving eindcontrole:
Er dient een visseie irispectie te worden uitgevoerd van hat geheie werkgebied en ccnfrm NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie..".

(26648124)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 oktober 2011 om 12h36 (6662041)
NMCS SCA-code: 05-D050032.01
Deze risicocla5sificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (05-D050032-
A.11..072.1]; hat inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Ascert

Jdentificatie
Projectcode A.11.072.1
Beschrijving Wooing met schuur Perkstraat 1 te Walsoorden
Bronnaam Golfplaten/leien
Broncode 2/3
Bronbeschrijv ing A,- rn,iteriaJl

Productspecificatie
Situatie A Gebouw/object sanering prefssi,-reel
Binnen J buiten Bwten
Materiaal Asbestcement
Product clakici
Hechtgebondenheid Hochtgebonden
Soorten en O asbest 10-15 % Chrysotlel
Analysecertificaatnr. 1394577
Productspecificatie Dak - en gevelleien
Activiteit overig (als geheel vsrwiJjeren n,et mogelijk is)

Rusucollassen
Ris,coklasse handeling 2

Protocol ha ndeling SC-530, risicokass: 2

Risicokiasse eundcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkpia nelementen
Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren
Voorafgaand san de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemerkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).
Persoonlijke bescherming Afhankelike adembescherming

Tijdens de wcrkzaamheden dient volgelaatsmasker P3 aengeblazen lucht te worden gedragen.• eon met

Beschrijving werkmethode algemeen:
• De asbestverwijderingswerkzaanheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specilicaties en

omstand.geden. Te allen tijde dient vezelemissie rovedi rnogelijk te worden beperkt.
• Voorafgaand san de werkzaamheden dient Sen compleet i'erkpl: te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd covvrn, SC-530 BiJiage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:
Voorafgaand San het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelik) goed nat te worden gespoten.

Demonteer op zod:nige wïjze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

• verwd:r rpijkers, nietjes of dreai de schroeven los
geljmde/geKitte beplating: sleek tik de lijmlaag kitlaag los• en cq
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door verwijder de glaslatten rondom• en
geklemde en/of niet vril toegankelke beplating: hak de beplating met behuip handgereedschappen en/of pneumatsche gereedschappen• vril van

Veer het plaatmateriaai zander breken af als asbesthoudend afval
Beschrijving eindcontrole:
Er dient een eindcontrol: door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(6662041)
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FIBRECOUNT 1394577

Analyserapport
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

NMCS
t.a.v. de heer K. Nederlof
Noordweg 60
4353 AZ SEROOSKERKE

Opdrachtgegevens
ref. opdrachtgever : A.11.072.1
locatie monsterneming : Perkstraat 1 te Walsoorden
monsterneming door: : Klaas Nederlof
analyse conform : NEN 5896
datum aanmelding : 23-09-2011
datum rapportage : 27-09-2011
aantal monsters :6

Resultaten
FBC ID beschrijving materiaal type soort asbest massa binding

percentage
347641 MO1 - Betimmering afzuigkap Plaatmateriaal chrysotiel 10-15% hechtgebonden

347642 MO2- Bitumineuze dakbedekking Bitumen geen asbest <0.1% n.v.t.

347643 M03- Stopverf ramen schuur Kit geen asbest <0.1% n.v.t.

347644 M04 - Daklei schuur Asbest cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden

347645 M05 - Golfplaat schuur Asbest cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden
crocidoliet 2-5%

347646 M06 - Afwerklaag cement Plaatmateriaal geen asbest <0.1% n.v.t.
compartiment koeienstal

De resultaten hobben uitsiuitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn
naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bil monsterneming door "klant" kan geen
uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Bij materlaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is goconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het
niet uitgesloten dat de laboratorium beviridingen afwijken van het materiaaltype welke in hot vold is vastgosteld

Bij binding is de bevinding opgenomen die op hot laboratorium van Fibrocount is geconstateerd. Als gevo!g van de methode van bomonstering alsmede de
staat van hot aangeboden monster is hot niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium aiwlJken van de conclusie welke in hot vold is

vastgesteld.

Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovir,yltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- on
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden godotocteerd, bevelen wij san de monsters met scanning elekironen microscope (SEM) te laten
analyseren. Organisch geboriden materialen kunnen asbestvezels bevatten met eon dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet
gedetecteerd kunnen worden, en de analysorosultaten hiordoor vals nogatief kunnen zijn.

Rapportage: De heer Joram Buissant des Amorie
Hoofd Laboratorium Binnendienst

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400
BANK: Rabobank 1532.73.76 - BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 — BTW: NL9196857B01 - KVK: 24370016

Niveau 3, B0860r05_Analysecertificaat-Nederlands, blad 1/2, 27 mei 2011



FIBRECOUNT 1394577

Analyserapport
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

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 dit verifiären via verificatie,î,fibrecount.com ovv het certiflcaatnummer.

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400
BANK: Rabobank 1532.73.76 - BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 — BTW: NL9196857B01 - KVK: 24370016
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Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Foto I Woning

i

Foto 2 Schuur
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:Fotob_acen (asbesthoudend materiaal)



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie zeeland / Perkpolder Beheer B.V
Woning met schuur

/.
:t..

, '.

•

..

I IFoto I Asbesthoudende beplating wasemkap in keuken (MO1)

o

\

Foto 2 Asbesthoudende golfplaten binnenzijde dak schuur (M05)

A.11.072.1 Perkstraat 1 te Walsoorden Cl 1 van 2



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Foto 3 Asbesthoudende dakleien op het dak van de schuur (M04)
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C2:Foto_aaen (niet asbesthoudend rnateriaal)



Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zee!and I Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

- ". '
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Foto I Niet asbesthoudende bitumineuze dakbedekking platdak waning (MO2)

Foto 2 Niet asbesthoudende kitlstopverf in ramen schuur (M03)
J
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Advies Asbestinventarisatie conform SC 540
Provincie Zeeland / Perkpolder Beheer B.V.
Woning met schuur

Foto 3 Niet asbesthoudende cementen opstand in koeienstal (M06)
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Advies asbestinventarisatie conform SC 540
Perkpolder Beheer B V
Woning met schuur

Bijiage DTekeningen !
ù

Renvooi tekeningen
-B--ronnr Trefwoord- Bronnr I Trefwoord

I............................

Il liii1 \, Cas:m k a p 2
i

Golfplaten

3 rí-.,.v' k'..*tIl/ '.. -esen
-.

Overzicht voorbeelden van mon.stercoderingen
Kleefmonsters Luchtmonsters

-K Geen asbest aantoonbaar - Ll < VR, geen asbest
+ Kl Sporen asbest aantoont:aa r + L2 >verwaarloosbaar Risico
+*K2 Duidelijk asbest aantooi,baa' ++ L3 >maximaai Toelaatbaar Risico
+++ K3 Vee asbest aantoonbaar

Materiaalmonsters _Vis u_ele waarnemingen_
M Geen tsbest aantc:baar-

+ M Asbestnouaend monster +V Geen monster. rnater,aai bevar asbes

Op de tekeningen zijn de locaties weergegeven waar De geïnventariseerde asbestbronnen zijn aangegeven
tijdens het vooronderzoek een verdacht element is middels kleuren, arceringen e.d (zie htervoor het
waargenomen. bovertstaande renvooi).

i Niet toeyankejke rL,mtes worden
aangedu,,d met eon rcod krujs.
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Zie tekeni-n_2

Woniiig
Tekening I (schemaisch)
Situatie woning met schuur

\*-- N MCS

Project: A. 1 1.072.]
Woning a'd Perkstraaz I te \Valsoorden

Beheer B.V.
Opdrachtgerer PostbusPerkpold1e4r1 Kloosterzande
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Bega,e_ groizi j e
VerdieIi,g

Tekening 2 (schematisch)
Plattegronden woning

"e.-- NMCS
kibelInndcroek & Rxpe*iu'

Project: A.1 1.072. 1

Woning a/d Perksiraat 1 te Walsoorden

Perkpolder Behecr B.V.
Opdrachtgever Postbus 14 Kloosterzande
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Procescertificaat Idantificatiecode:
Asbestinventarisatie SC-540. 2007 Bijlage B

APPENDX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMST1G WET- EN
REGELGEVING

1. Algemeen
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een
asbestinventarisatierapport ten grondsiag.
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?
1. De eigenaarvan een bouwwerk:
2. Namens de egenaar van het bouwwerk: adviesbureau:
3. Gebruiker van een Douwwerk.

Tr:. ob.trng:
t De fiouder van de ve,.. '-- -g bllft yoor de gameente verantwoordelgk en aanspreepr:r voor de rapponage als

sanering. Is het fie, v::.ec en dus n,et geschikt voor atgitte sloopvergunn;ng. can spree,: ce gemeerte de
aanvrager van de yergj n ng aan. Deze spreekt vervolgens het cnderzoeksb,rea aan. D" g: c eveneers voor de
asbestverwijcierng.

2. Als gewerkt worat in strijc met de voorschnften, spreekt de gemeente de ho.,cer var de verguir r r ee·:te
instantie aan. in tweece instartie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowei de
asbestinventarisatie de asbestverwijdering: als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever
te ziJn voor de eirdbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan he : verwijderingsbedrijf, he:geen oak logisch
is.

De opdrachtgever is degene die:
1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan eon bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat

voor asbestinventarisatie;
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot

slopen!verwijderen:
3 De Dpdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een

laboratorum o q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd,
4 De oparachr to: de asbestverwijdering verleent aan een asbastverwïjderingsbedrijf dat in het bezit is

van een geldig cer-if.caat voor asbestverwijderen;
5. De Gemeente minlrnaa! een week voär uitvoering op de hoogte ste!: van de juiste uitvoeringsdata

en -tijdstippen:
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van hot asbeslverwijderingsbedrijf ontva:-gr:
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuu van de resultaren van de

eindbeoordehng
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.
De opdrachtgever Kan de zaken genoemd onder 1,2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld hot
asbestverwijderingsbedrijf, doch bl,JH verarttwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren
(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
De verantwoordelijkheid van de opdrach:gever voor de juiste paperen (inventarisa:ierapport en sloop-
vergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artie 3 en 5 en Par. 4. Artike 1 0 van hat
Asbestverwijderingsbesluit 2005.
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie. asbestverwijdering en
eindbeoordeling kunnen he: werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk
verplchte certificatie, respec-':.Eve!.. accreditatie, vermeld in art. 4.542. 4.54d en 4.55a van hat
ArOobesluit / Asbestverwijdenn gsbesluit 2005.
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Procescertificaat Identificatiecode:

Asbestinventarisatie SC-540 / 2007 Bijlage B

3. Asbestinventarisatierapport
Ontleend aan Asbestverwijderinqsbesluit 2005. Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006

Paracaa - 2 Ashestinventarisa.e•

Art 3-1 -b
lid b: dec-are die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)

beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 3-2-a
00K her wordt weer gesproken over decene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de
opdrachtgever)

beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 5
Deqene die de handelingen van par. 3 doet /laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrek: vOOrdat
de handeling wordt verricht, een afschrift van hot inventarisatierapport aan degene die de handeling
verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).
Conclusie:
Art 3 en 5 zijn heei duidelijk:
De oodrachtgever beschikt over eon inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan
degene die hot asbest vervcijdert.
Hoe oe opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken,
dus het zef regelen.
,_,e ook arr 4.54a-1 tim 5 en 4 54d-5 (toevoeging aan Arbo-bes!Jit)

Aanvul,ng Arbeidsomstandighedenbesluit
A-e, 1 5a Ac:-s-inver,tar' sare
i \'c-cr:ar sen handet,ng als bedoe;: r 7 : -' c: ·,e ;,1 - - ««.-ree a ri e' r v,o-d: aargevaren wordt de aanwezghe'd va ascest o
ascasehc,2:Ad eroducten dar ‚sei croc cs] at G- c-o2 c. .scnoende pr000c:e.i ,cl!:d : g.r ,eTta:.ért en wo-den de res.!aien r,ear
opganme ,, ac.r; iivei.tarisaberapcr.
2 He, earste li: is van toepassing nd er ss&-krerrers ;vrr:en of kunrien word: clootges,e: ou, ascesf of asbestboudenoe p-odu -, da- cei
crocidoi:e. cf crccidoliethoudende prodvCt:1
3 De s sanea:sae en het nventansat,eraport becee;d ,n bet serste lid. werden L,tcavoed ondersn: cenlijk opgesteld. door ear b5d',

' eat In he:
bezt is van eer, ce-bficaat voor asbesbnve'tar so:e cat is a«gegeen door On.e Minister of se cerb<.er:',ae instelling
4 Een atsorrift van het ieveefarisabeappor: aorJ. verstrekt aan bet bednlf, bedee!: .r a = 4r4 s=r:,e l,4 ze de hand:! ng ecce! t --t. .,..
Lo.·; ù! re-;ee: a b, ol. ver''c,'r
5 He- cec :caai o' een afschnft daariai .s c: c: anm: cs:laais aanwezg en ‚ner:. oesge.'393 ge:cna can een arnoteraar Ois cero'', .' .:-, e

""

i:_1.,í [

Ar,. ce l. 54d Ancertver,ldermc
t Ce,ac:i':en. bedoeldin::l: *2':'3 me «oEonderpg van de nane:.,'ge ber:e',j,qaz cA e'ccr.:rei: e,- -f :raen
.'enr,ct colgens eon vooraf opyasteiJ ae,rko,:r ais CSCC:tc ,n s-, n 4 55 dco een 0e-zrr ca2 n he: bez,t is van een ceoaat sefr nsbcst,ama:ring
u=. I ='yvve': decr Onze Min,iei v i c„ ce'3tezcr:de, es:en
2 B:J een cedr,, als oedoeld n het na,ste !,d is n ace, geval can persocn als bedoeld ,r, be: carde 1:t ,rerkzaam
3 De handelingen, bedceid in bet aarste ',a, worce,r ver:cp: door of coder voorta,:erd :cez.c-' var, cen persoon die in bet be: is vor sen ce-iSCaat
ra, vskoekw:am heed voor bet toez.cnt hoveden op ne: verwijaeren van asbest en ceccidolie, cat is argegeven door Onze Minster c: een celitceence

4 Voc,rzove- de handelingen. bedoe';,d r ne: es,3:e I r-ede worden verncht dOot se a-de:e r e's:o, da de persoon bedoeid r, r.et len:e lid, is

Ceze sneere perscon in bet bez: van sen ce Ara- '
'.,Br, .s•.benwaameid veo' he, ve-, ca€; v - asses: er, croccol;:t oct s v';eGe.: dr:r On::

M n:s'e- o ' 5cr ce'i.Scerer,de ins:e rg
5 ŒEccra •sc'r acigeangen me, ce ns-,dI,ece -, c,cels in rer eerste lJ ,s *e bez.', ce'c:: ra t cens:e Iid, in be' cez : ‚e e, ss- ,,- ear
ee, i esnearsa:rapport als beOoeld ,e ç t . C 5 - s e, d

S De certAcate oedoeld in hat ears':. car:e é,, ;-e:c: I.c of afscsriften daarvar e,r se s:snr,h va- -at inventansaterapDO,F. DrCOe' -
9 '

4 54a ce'sI l,c zin op de arbeidspldats aarwez ; e'l corden desgevraagd gemnc can ewi amble,naa als bedoeld in ni:,e, 2. r-, .'e ù,.

Par. 4 - Bouwwerken
Art. 10:
Het is verboden om eon bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij
een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden ovetlegd (art. lOjj.
De houde var de sloopvergunning moet eon atschrifi van die vergunning ter hand ste;:en aan het
bedr. aa- de s'oop uitvoerr.
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Evaluatieformulier.

1. Asbestinventarisatie type A
Naam inventarisatiebedrij f NMCS
SCA-code 05-D 050032.01
Rapport nummer
Vrijgave datum

2. Asbestinventarisatie type B
Naam inventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest
Naam inventarisatiebedrij f
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum

Omschrijving onvoorzien asbest
Omschrijving Plaats Hoeveelheid

Asbestverwijderingsbedrijf
Naam inventarisatiebedrij f
SCA-code
Naam Handtekening
Verzonden naar 1. . .

Door (naam)
datum
paraaf
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1. LNLEIDING SLOOPVEILLGHEIDSPLAN

1.l Doel sloopveiligheidsplan
Het doel van dit sloopveiligheidsplan is het informeren van opdrachtgever. gemeente, medewerkers van Sagro en overige be!anghebbenden
als wel derden (voctg.itigers, fietsers, automobilisten, enz.) over de te nemen veiligheidsmaat regekn tijdens het uitvoeren van
sloopwerkzaamhedet
In dit plan wordt met name omschreven de veiligheidsmaatregelen we!ke getroffen worden t.b.v. de veiligheid van weggebriikers,

omliggende panden, bewoners. hulpdiensten ,etc.
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2. OMSCHRUVING WERKZAAMHEDEN

2.1 Opgave van de werkomvang

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het slopen van 2 woningen, schuur en diverse overige opstallen aan de
Perkstraat I en 3 te Walsoorden.
Beknopte omschrijving werkzaamheden;

• Bouwplaatsinrichting, plaatsen hekwerk, aanbrengen rijplaten;
• Uitvoeren asbestsanering conform SCA-530;
• Leegsloop te slopen gebouwen;
• Sloop gebouwen mncl. funderingen;
• Afvoeren afvalstromen naar een erkende verwerkingsinrichti,g,
• Opschonen en egaliseren van het terrein met aanwezige grond.
• Opruimen bouwplaats;

2.2 Adres en bereikbaarheidsgegevens

Opdrachtgever Provincie Zeeland
Contactpersoon dhr. G. van Geffen
Adres Abdij 6
Postcode/Plaats 4331 B K Middelburg
Telefoonnr. 0118-631011
Faxnummer 0118-626949
E-mail

Naam projectlocatie
Adres/plaats projectlocatie : Perkstraat I en 3 Walsoorden
Telefoonnr.

2.3 Gegevens met betrekking tot het uitvoerend bedrijf

Naam : Sagro Zeeuws-Vlaanderen BV
Contactpersoon : Dhr. K. Kolijn Mobiel tel.nr. : 06-25074462
Adres/postbus : Postbus 138 Postcode/Plaats : 4530 AC Terneuzen
Tel.nr. : 0115-478240 Faxnr. : 0115-477805
E-mail : kkolijn @ sagro.nl

2.4 Tijdsplanning, werk- en rusttijden en informatie

Datum aanvang : zsm na ontvangst vergunning
Uitvoeringsperiode : 3 weken
Datum einde

Werktijd : van 07.00 tot 09.30 uur Pauze : van 09.30 tot 10.00 uur Werktijd : van 10.00 tot 13.00 nur
Pauze : van 12.30 tot 13.00 uur Werktijd : van 13.00 tot 19.00 nur

* aangegeven werktijden zijn maximaal
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2.5Overzicht veiligheidsrnaatregelen

Item
I
Risko

I
Te trefen maatregelen

Onigeving
Vallend sloopmateriaal, veiligheid op het terrein • Sloopterrein afzetten met bouwhekken
Bescherming omgeving • Transport afvalstoffen, geiwchten confonn maximale wettelijke bepalingen
Schade aan openbare wegen

Stofoverlast • Nathouden sloopbewerking• Stofoverlast • Stofdeeltjes afvangen niet gaas 'an.s bouwhekken
Lawaai op de arbeidsplaats • Uiivoering van de werkzaamheden binnen de werktijden van de vergunning (07:OOuur t/m 19:OOuur)Blootstelling aan lawaai • Inzet materieel voldoet ce-uormeringvan wat aan
Kabels en leidingen • Inventanseren van in gebruik zijnde leidingen en spanningvoerende kabels op de slooplocatie N B. het is de

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever deze informatie te verschaffen. Indien niet voorhandei dan melding
bij KLIC (Kabels en leidingeninformatiecentrum).• Afsluiten van alle nog in gebruik zijnde leidingen en spanningvoerende kabels, voor zover niet voor de sloopAanwezigheid ondergrondse kabels en leidingen
noodzakelijk (opdrachtgever)• Insiructies geven voor het werken in de buurt van leidingen en kabels (veilige afstand, markeren, etc.)• Ordelijke inrichting, beheer en onderhoud van aanwezige schaft-, kleed- en sanitaire voorzieningen

Verkeer•
I
Verkeerstechnisch gevaarlijke situaties

I
S De aa11- ei afvoerwegen hekend inaken bij personeel

[ Overige
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3 Beschrijving van de uitvoering van de werkzaamheden

3.1 Werkmethode en —volgorde

Voorbereidende werkzaamheden
0m inzicht te krijgen in de ligging van kabels en leidingen van de openbare nutsvoorzieningen en riolering zal een KLIC-
melding worden gedaan.
Aan de buurtbewoners en overige belanghebbenden zal door de provincie Zeeland gecommuniceerd worden over de uit te
voeren werkzaamheden.

Bouwplaatsinrichting
De slooplocatie wordt rondom afgesloten met een bouwhek.
Binnen de bouwhekken van het terrein zullen de containers en schaft- en toiletgelegenheid worden geplaatst. Ook het
sloopmateriaal zal binnen de bouwhekken worden geplaatst. Het bouwterrein zal buiten werktijden worden afgesloten.
Aan de in- en uitrit voor het bouwverkeer worden gemaakt mncl. het toepassen van waarschuwingsborden.

Asbestsanering
In het te slopen panden zijn asbesthoudende materialen toegepast. De hoeveelheid en locatie van deze asbesthoudende
materialen zijn omschreven in de gemaakte asbestinventarisatie. De in deze rapportage genoemde asbesthoudende materialen
zullen door of in opdracht van Sagro Zeeuws-Vlaanderen conform de SC-530 verwijderd worden. De vrijkomende
asbesthoudende materialen zullen worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.
Na beeindiging van de asbestsanering zal het gebouw geïnspecteerd worden door een geaccrediteerd laboratorium. Deze zullen
een vrijgave meting uitvoeren of de in het asbestinventarisatierapport vermelde asbesthoudende materialen uit het gebouw is
verwijderd.
Projectgebonden aanvullende informatie is opgenomen in het projectdossier, dit dossier zal tijdens de uitvoering van de
saneringswerkzaamheden op de projectlocatie aanwezig zijn.

Slopen gebouwen
Nadat de asbest is verwijderd, zal met behulp van een hydraulische graafmachine voorzien van sorteergrijper de gebouwen
worden gesloopt. Hierbij zullen de vrijkomende afvalstromen direct worden gesorteerd en in de containers worden geladen.
Eventueel zal vooraf aan de machinale sloopwerkzaamheden de woningen worden leeggesloopt. Hierbij zullen de niet-
steenachtige materialen worden verwijderd en gesorteerd worden afgevoerd.

Met behulp van een hydraulische graafmachine voorzien van bak en eventueel boorhamer zullen de vloeren en funderingen
worden gesloopt.
De vrijkomende afvalstromen zullen worden gesorteerd in deelstromen en worden afgevoerd naar een erkende
verwerkingsinrichting.
De (eventueel) aanwezige heipalen zullen worden afgeknipt tot -iml tov maaiveld.

Verwijderen ondergrondse infrastructuur
Na de sloop van het gebouw zullen de aanwezige terreingebonden kabels en leidingen worden verwijderd tot de werkgrenzen.
De rioleringen zullen, in overleg met de afdeling realisatie en beheer van de gemeente, vakkundig worden afgedopt ter plaatse
van de terreingrens. Vrijkomende materialen zullen worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.

Verwijderen groenvoorzieningen
De aanwezige bomen, struiken, etc. zullen verwijderd mnd. het frezen van de stobben. Vrijkomende materialen zullen worden
afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting of worden versnipperd t.b.v. aanvoer naar de biomassacentrale.

Bodemsanering
Uit bodemonderzoek op de percelen is gebleken dat er verontreinigde grond aanwezig is. Op de percelen zal een
bodemsanering conform de BRL7001 worden uitgevoerd. Hier zal een apart werkplan voor worden opgesteld.

Egaliseren terrein
Na afloop van alle sloopwerkzaamheden zal het terrein worden geegaliseerd met de aanwezige grond.
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Bijiage 1 Tekening te slopen opstal Perkstraat 1
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Bijiage 2 Tekening te slopen opstal Perkstraat 3
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Provincie Zeeland

I / I I I J 1 1 1 I T

bericht op boef van: 20 januari 2013 Sagro Zeeuws-Vlaanderen BV
t.a.v.

uw kenmerk: ADP/2213/3236/MW1 Postbus 138
ons kenmerk: 14001637 4530 AC TERNEUZEN

afdeling: Ruimte

bijlage(n): 1

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Meerwerk asbestsanering Perkstraat 1 en Perkstraat 3

verzonden: 5 FLB. 20*4 M,dieo.rg. 3 februari2014

Geachte

Hierbij verlenen wij Sagro Zeeuws-Vlaanderen opdracht voor meerwerk aangaande de asbestsanering
bij Perkstraat 1 en Perkstraat 3 te Walsoorden, overeenkomstig uw offerte met het ken-
merkADP/2213/3236/MW1 d.d. 20 januari 2013, voor een bedrag van maximaal exclusief BTW
(BTW-nummer: provincie Zeeland NL001710230B01).
Uw factuur dient u, onder vermelding van ons kenmerk, te adresseren aan: Provincie Zeeland, afdeling
Ruimte, Werkveld Beleid, postbus 6001, 4330 LA, Middelburg, t.a.v.

Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden van de provincie Zeeland van toepassing. Een exemplaar
van deze algemene voorwaarden treft u bijgaand aan. Voor zover de door u in de regel gehanteerde alge-
mene voorwaarden hiervan afwijken, zijn onze algemene voorwaarden op deze opdracht van toepassing. Bij
feitelijke uitvoering van deze opdracht worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.

Als voor uw opdracht meerwerk nodig is, dan zal daartoe in voorkomende gevallen de vereiste schriftelijke
opdracht worden verleend. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen wordt niet door de pro-
vincie vergoed.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen met van de afdeling Ruimte, Werkveld Beleid, bereikbaar op num-
mer

H

g
n

hoofd afdeling Raimte.

Provinc:elitiis Mid:clt;irg Postadres: www.ze(:Iaridml
Bezoekadre.: A,dij 6 Postbps 6001 T: 0118- 63101
4331 BK Middel#.ip: 4330 LA Middel:t:ig F: 01l8- 626949
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> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag 

AANTEKENEN 

Provincie Zeeland 
College van Gedeputeerde staten 

Abdij 6 

4331 BK Middelburg 

 

 

 

  
Datum 10 februari 2014 

Betreft Handhaving Besluit asbestwegen milieubeheer 

saneringsplicht en voornemen last onder dwangsom 

  
 

ILT 

Risicovolle Stoffen en 

Produkten 

Handhaving Risicovolle 

Stoffen 

Graadt van Roggenweg 500 

Utrecht 

Postbus 16191 

2500 BD  Den Haag 

Contactpersoon 

Ons kenmerk 

87965 

 

Bijlage 

1 

 

Geacht college, 

  

Op 20 december 2013 heb ik van, Provincie Zeeland p/a Perkpolder Beheer B.V., 

namens u een melding van een asbesthoudende weg ontvangen. Het gaat om een 

asbesthoudend puinpad gelegen aan de Perkstraat 1 te Walsoorden, kadastraal 

bekend onder gemeente Hontenisse, sectie L, nr. 964, waarvan u het eigendom 

heeft.  

 

Wettelijk kader  

Op asbestwegen is het Besluit asbestwegen milieubeheer van toepassing.  

In de bijlage onder punt 1 is het wettelijk kader voor asbesthoudende wegen op-

genomen en toegelicht.  

 

Geconstateerde overtredingen  

Betreffend erf wordt aangemerkt als een asbesthoudende weg als bedoeld in het 

Besluit asbestwegen milieubeheer. Het voorhanden hebben van een asbest-

houdende weg is op grond van artikel 2 lid 1 van dit Besluit verboden.  

Voor de volledigheid deel ik u mede dat deze overtreding strafbaar is gesteld en 

dat een proces-verbaal kan worden opgemaakt. Op basis daarvan kan het Open-

baar Ministerie tot vervolging overgaan.  

 

Opheffen/ongedaan maken overtreding  

Gelet op de aard van de geconstateerde overtreding, het belang van de bescher-

ming van het milieu en de gezondheid van de mens en het maatschappelijk belang 

dat wordt gehecht aan de naleving van de onderhavige regelgeving dient u de 

overtreding van artikel 2 lid 1 van het Besluit asbestwegen milieubeheer ongedaan 

te maken.  

 

Sanering  

U bent voornemens deze asbesthoudende locatie te saneren. In verband hiermee 

heeft u de volgende informatie verstrekt:  

1. Een formulier Melding asbest.  

2. Een "Plan van aanpak verwijdering sanering asbestweg Perkstraat 1 te Wals-

oorden" Projectnummer: 23134031 van 12 december 2013 

3. Een "Eindrapport aanvullend asbestonderzoek Perkstraat 1 te Walsoorden" 

Projectnummer: 23130202 van 3 december 2013 



 

 

ILT 

Risicovolle Stoffen en 

Produkten 

Handhaving Risicovolle 

Stoffen 

Ons kenmerk 

68585 
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Uit de documenten blijkt, dat in de verhardingslaag asbesthoudend materiaal is 

aangetroffen met een asbestconcentratie van 1200 mg/kg droge stof. Totaal be-

treft dit een asbestverontreiniging van 210 m3.  

Uit het ontvangen plan van aanpak blijkt dat de sanering zal bestaan uit het ont-

graven en het afvoeren van de asbestverontreiniging naar een erkende verwerker.  

Ik kan met de door u opgegeven werkwijze instemmen. Door het uitvoeren van 

het plan van aanpak wordt de overtreding beëindigd.  

 

Ik verzoek u mij uiterlijk één week vóór de start van de uitvoering van de sane-

ringswerkzaamheden mij te informeren welke aannemer de werkzaamheden zal 

uitvoeren, wanneer de saneringswerkzaamheden daadwerkelijk starten en naar 

welke verwerker het asbesthoudende materiaal wordt afgevoerd.  

 

Voornemen last onder dwangsom  

Indien u niet binnen twee maanden na verzending van deze brief de overtreding 

heeft beëindigd, ben ik voornemens u een last onder dwangsom op te leggen om 

de risico’s voor mens en milieu te beperken en om de beëindiging te bespoedigen. 

Ik baseer mij hierbij op artikel 18.2b Wet milieubeheer (Wm), artikel 5.15 Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) jo artikel 5:32 Awb.  

Concreet houdt de last in dat u de overtreding van artikel 2 van het Besluit as-

bestwegen milieubeheer binnen een bepaalde korte termijn dient te beëindigen.  

 

Dat dient te gebeuren door:  

1. het in zijn geheel verwijderen van het asbesthoudend materiaal  

óf  

2.  de weg te verharden met asfalt, klinkers of beton of met een andere duurzame 

afdekking (zand, grond, puingranulaat of anderszins) van minimaal 20 cm dik-

te. Dit kan echter alleen indien is aangetoond dat het asbest vóór 1 juli 1993 is 

aangebracht.  

 

Het opleggen van een last onder dwangsom heeft als gevolg dat u een dwangsom 

verbeurt per tijdseenheid dat de overtreding voortduurt.  

Bij de vaststelling van de hoogte van de dwangsom wordt rekening gehouden met 

de zwaarte van het geschonden belang en met de beoogde werking van de 

dwangsomoplegging. Ter indicatie van de hoogte van de dwangsom merk ik op 

dat deze gebaseerd zal zijn op € 30 per m3 te verwijderen materiaal per week dat 

de overtreding na de begunstigingstermijn voorduurt. Maximaal bedraagt de 

dwangsom 10 maal het wekelijks te verbeuren bedrag. Het aantal m3 wordt bere-

kend aan de hand van oppervlakte van het pad en de af te graven diepte van 0,5 

m/-m.  

 

Op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit is bij die sanering de begeleiding 

door een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid ar-

beidshygiëne of veiligheidsonderzoek vereist. In de bijlage is dit onder punt 2 na-

der uitgelegd.  

In de bijlage is onder "Toelichting" eveneens uitgelegd waarom het verwijderen 

van asbesthoudend materiaal de voorkeur verdient boven afdekken. 

 

Gelegenheid voor het geven van zienswijze (artikel 4:8 Awb)  

Ik stel u in de gelegenheid uw zienswijze over mijn voornemen tot last onder 

dwangsom mondeling of schriftelijk in te brengen binnen twee weken na ver-

zenddatum van deze brief. U dient zich daarbij tot de in colofon genoemde con-

tactpersoon te richten.  
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Tijdelijke maatregelen  

Zo nodig dienen tijdelijke maatregelen aangebracht te worden, in stand te worden 

gehouden en te worden onderhouden om onnodige blootstelling van derden aan 

asbest ten gevolge van het gebruik van de weg dan wel het erf zoveel mogelijk te 

voorkomen. In de bijlage is onder punt 3 aangegeven waar deze tijdelijke maat-

regelen uit kunnen bestaan en wanneer deze weer kunnen worden verwijderd.  

 

Tot slot wijs ik u er nog op dat in de bijlage wordt ingegaan op het overige wet-

telijk kader in relatie tot (het saneren van) asbesthoudende wegen. Ik adviseer u 

hiervan goede nota te nemen.   

 

 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VOOR INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

namens deze, 

DE INSPECTEUR ILT/HANDHAVING RISICOVOLLE STOFFEN 

Senior inspecteur 



Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 16191
• 2500 BD Den 1-laag

bijlage
Betreft
toelichting Besluit
asbestwegen wm (2012-03)

1.Wettelijk kader Besluit asbestwegen milieubeheer

Regelgeving
De volgende regelgeving is (mogelijk) op deze situatie van toepassing:

• Besluit asbestwegen milieubeheer van 8 september 2000
(gepubliceerd in Staatsbiad 2000, 374).

• Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer
(gepubliceerd in Staatscourant 2000, 190 en Staatscourant 2000, 212 V,
laatstelijk gewijzigd Staatscourant 2002, 175).

Definitie “weg” in het Besluit asbestwegen milieubeheer
Wat onder een weg worden verstaan is vermeld in artikel 1 van het Besluit:

Artikel 1 lid 1 onder d: weg, pad, erfverharding of gedeelte daarvan,
alsmede andere grond die bestemd is om door rij- of ander verkeer te
worden gebruikt.
Artikel 1 lid 2: onder weg wordt tevens verstaan stroken van een halve
meter aan beide zijden van en direct aansluitend op een weg.

Waar hieronder “weg” is vermeld, dient tevens “pad “of “erfverharding” gelezen te
worden.

Verboden gedraging
In artikel 2, lid 1 van het Besluit is bepaald dat het voorhanden hebben van een
asbesthoudende weg verboden is. Daar zijn echter twee uitzonderingen op; deze
zijn hieronder in de toelichting nader uitgewerkt en uitgelegd.
Zijn deze uitzonderingen niet van toepassing dan moet de eigenaar van een
asbesthoudende weg er voor zorgen dat de verboden gedraging wordt beëindigd.
Hoe dat moet en welke eisen daaraan gesteld worden, wordt verder in deze
bijlage aangegeven.

Toelichting
Algemeen
De doelstelling van deze regelgeving is het beschermen van weggebruikers,
omwonenden en anderen tegen blootstelling aan asbestvezels.
De kankerverwekkende stof asbest kan schadelijke gevolgen opleveren voor de
gezondheid van de mens.

Vooral rond de voormalige asbestcementfabrieken in de gemeenten Hof van
Twente (provincie Overijssel) en Harderwijk (provincie Gelderland) komen veel
asbestwegen voor. Eigenaren van asbestwegen, die in deze gebieden zijn
gelegen, konden in aanmerking komen voor subsidie indien zij daartoe op tijd een
aanvraag hadden ingediend die voldeed aan de eisen die gesteld zijn in de
betreffende saneringsregelingen. Inmiddels is de aanmeldtermijn voor de
subsidieregeling ruim verlopen. Indien u nu nog in een van deze twee regio’s een
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weg met asbesthoudende materialen bezit en u heeft zich niet eerder aangemeld
voor deze saneringsregelingen, komt de sanering van uw asbestweg voor uw
eigen rekening, net als voor de wegeigenaren in de rest van Nederland.
Eigenaren van asbestwegen elders in Nederland kwamen niet in aanmerking voor
subsidie. Hun wegen zijn doorgaans verhard met asbest dat niet rechtreeks
afkomstig is van een van de voormalige asbestfabrieken, maar verkregen is uit
(illegale) sloop.

Verbod en uitzonderingen
Het algemene verbod om een asbesthoudende weg voorhanden te hebben is
vastgelegd in artikel 2, lid 1 van het Besluit asbestwegen milieubeheer. Het
Besluit is dan ook van toepassing op alle asbest bevattende wegen en stroken (zie
eerdere definitie). Hierop zijn de volgende uitzonderingen:

• Het is niet verboden een asbesthoudende weg voorhanden te hebben
indien de concentratie serpentijnasbest (dat wil zeggen wit asbest, ook
wel chrysotiel genoemd) vermeerderd met tienmaal de concentratie
amfiboolasbest (andere soorten asbest) ten hoogste 100 mg/kg droge stof
is. Het onderzoek om de concentratie asbest vast te stellen dient door een
erkend bedrijf/instelling (conform NEN 5897) te worden uitgevoerd.

• Het is niet verboden een asbesthoudende weg voorhanden te hebben
indien de eigenaar heeft aangetoond dat het asbest vââr 1 juli 1993 is
aangebracht én het asbest is afgeschermd door een verharding die geen
asbest bevat én die voldoet aan CROW-publicatie 811, uitgave januari
1994. De weg moet voldoen aan een van de volgende criteria:
• de weg heeft een duurzame afscherming van het asbest, welke

afscherming bestaat uit asfalt, klinkers of beton, welke afscherming in
een goede staat verkeert of

• de weg heeft een duurzame afscherming van het asbest, welke
afscherming bestaat uit een laag zand, grond, puingranulaat of
materiaal dat een vergelijkbare afscherming biedt, waarvan de dikte
ten minste 0,2 m is. In alle andere gevallen dient het asbest te
worden verwijderd.

Sanering asbesthoudende weg
Tenzij een van de hierboven genoemde uitzonderingen van toepassing is, is het
verboden een asbestweg voorhanden te hebben en moet de eigenaar ervoor
zorgen dat de overtreding beëindigd wordt. Hij moet de asbestweg daarom
saneren. Sanering kan plaatsvinden door:

• Het ontgraven en afvoeren van het asbesthoudend materiaal naar een
erkende verwerker.

• Het duurzaam afdekken van het asbest door klinkers, asfalt of beton.
• Het duurzaam afschermen van het asbest door een laag grond, puin of

zand van ten minste 20 cm.
De twee laatste mogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan indien het asbest v66r
1 juli 1993 is aangebracht. Hieraan is tevens een permanente
onderhoudsverplichting gekoppeld om de afdekkingsiaag in goede staat te
houden.
Onder punt 2 wordt nader ingegaan op andere aspecten waar u rekening mee
dient te houden bij de sanering van een asbesthoudende weg.

1 CROW is het Nationale kennisplatrorm voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbere ruimte (wviw.crow.nI).
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Het verwijderen van asbesthoudend materiaal verdient om de volgende redenen
de voorkeur:

• De eigenaar van een afgedekte asbestweg heeft de plicht de asbestvrije
verharding zodanig te onderhouden dat deze ook in de toekomst blijft
voldoen aan CROW-publicatie 81 (uitgave januari 1994). Zeker bij het
afdekken met zand, grond en dergelijke zal regelmatig onderhoud nodig
zijn aangezien deze afdekmaterialen onderhevig zijn aan weersinvioeden
in combinatie met het gebruik van een weg.

• Door de aanwezigheid van het asbestbevattend materiaal is de waarde
van de grond waarop de weg zich bevindt lager dan wanneer er geen
asbest aanwezig is.

• Bij afdekken moet de aanwezigheid van asbestbevattende materiaal
permanent worden geregistreerd om te voorkomen dat tijdens
wegwerkzaamheden blootstelling van werknemers aan asbest plaatsvindt.
Afgezien van het feit dat het volledig verwijderen van asbesthoudend
materiaal de meest duurzame oplossing is, blijkt tevens uit de praktijk dat
de kosten van het verwijderen van de asbesthoudende laag nagenoeg
gelijk zijn aan de kosten van asfalteren.

2. Waar moet bij sanering onder andere rekening mee
worden gehouden.

• Bij de wijze van sanering dient rekening te worden gehouden met het
voor dit gebied geldende bestemmingsplan. Hiervoor dient u contact op te
nemen met uw gemeente.

• Indien u voornemens bent een sanering uit te (laten) voeren, dient u de
Inspectie op grond van artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht (Awb)
minimaal één week voordat met de daadwerkelijke sanering van de
asbestweg wordt begonnen de volgende gegevens aan te leveren:

o Het plan van aanpak (saneringsplan).
o De naam van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.
o Naar welke verwerker (inclusief afvalstroomnummer) het

asbesthoudend puin wordt afgevoerd.
• Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit, dienen handelingen bedoeld

in artikel 5 onder e en t’ van het Productenbesluit asbest, zijnde
werkzaamheden met asbesthoudende grond, te worden begeleid door een
persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid
arbeidshygiëne of veiligheidsdeskundige.

• Na afloop van de sanering dient u, binnen twee weken, een
evaluatierapport te overleggen waaruit blijkt wanneer de werkzaamheden
zijn uitgevoerd, waar de vrijgekomen afvalstoffen naartoe zijn afgevoerd,
de hoeveelheden afvalstoffen die zijn afgevoerd en de informatie waaruit
blijkt dat daadwerkelijk alle asbest is verwijderd (uitkeurgegevens).

3. Tijdelijke maatregelen
Zonodig dienen tijdelijke maatregelen aangebracht te worden, in stand te worden
gehouden en onderhouden te worden om onnodige blootstelling van derden aan
asbest ten gevolge van het gebruik van de weg zoveel mogelijk te voorkomen.
Deze tijdelijke maatregelen kunnen zijn:

• Afsluiting van de weg voor alle verkeer.
• Het aanbrengen van waarschuwingsborden bij alle toegangspunten van de

wegen met een tekst of pictogram die/dat aangeeft dat er sprake is van
asbest, bijvoorbeeld: “gevaar asbest”.
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Bovengenoemde tijdelijke maatregelen kunnen weer worden verwijderd indien
aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

• Indien u middels onderzoek overeenkomstig NEN-5897 aantoont dat de
concentratie serpentijnasbest vermeerderd met tienmaal de concentratie
amfiboolasbest niet hoger is dan 100 mg/kg droge stof;

• Indien de weg is gesaneerd in de zin van het Besluit asbestwegen
milieubeheer.

4. Meldingsplicht
Op grond van artikel 5 lid 1 van het Besluit asbestwegen milieubeheer dient
degene die weet of had kunnen weten dat hij een asbestverdachte weg
voorhanden heeft, dit direct te melden aan het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu (I&M). Daar worden de gemelde gegevens geregistreerd met het oog op
toekomstige werkzaamheden aan die weg.
Het doel van deze registratie is te voorkomen dat degenen die onderhoud plegen
aan een asbestbevattende weg, uit onwetendheid worden blootgesteld aan
asbest. Indien blijkt dat de weg inderdaad een asbesthoudende weg is, dan wordt
de reeds aangedragen informatie beschouwd als een melding en om die reden
hoeft u dan niet meer apart een melding aan het Ministerie van I&M te doen.
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-)Archiefexemplaar
Provincie Zeeland

T I T i

bericht op brief van: 4 juni 2014 SAGRO Zeeuws-Vlaanderen B.V.

t.a v de heer, mevrouw
uw kenmerk: Koegorsstraat 17

4541 HT SLUISKIL
ons kenmerk: 14010694

afdeling: Ruimte

b, t,',-: q I Algemene voorwaarden

behandeld door:

doorkiesnummer:

)ndeP,'erp: Meerwerk sloop panden Perkstraat 1 en 3

%rz0nden 1 0 JULI 2014 M,dde,ou,g. 9 juli 2014

Geachte heer, mevrouw

Hierbij verlenen wij Sagro Zeeuws-Vlaanderen opdracht voor meerwerk aangaande de asbestsanering bij
Perkstraat 1 en Perkstraat 3 te Walsoorden, overeenkomstig uw afrekening en de memo van Perkpolder
Beheer BV d.d. 4 juni 2014, voor een bedrag van maximaal exclusief BTW (BTWmummer:
provincie Zeeland NL001710230B01).
Uw factuur dient u,onder vermelding van ons kenmerk, te adresseren aan: provincie Zeeland, afdeling
Ruimte, Werkveld Beleid, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, t.av. de heer

Zoals in uw oorspronkelijke offerte stond vermeld zouden de kosten voorde sanering worden verrekend op
basis van de stortbonnen.
Voor Perkstraat 1 heeft dit geresulteerd in een kleine post minderwerk, terwijl het voor Perkstraat 3 heeft

geresulteerd in* een kleine post meerwerk.
Ook &is op 1 april 2014 door de Staat de afvalstoffenbelasting (vervallen in* 2012) weer ingevoerd, terwijl uw

offerte uit januari 2014 nog op basis van de oude tarieven was.

Tot slot heeft u bij het rooien van de beplanting werd tegen de wand van het schuurtje nog een hoopje afval
met resten asbest aangetroffen. Deze hoop is door u nader onderzocht en afgevoerd.

Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden van de provincie Zeeland van toepassing. Een exemplaar
van deze algemene voorwaarden treft u bijgaand aan. Voor zover de dooru in de regel gehanteerde alge-
mene voorwaarden hiervan afwijken, zijn onze Algemene Voorwaarden op deze opdrachtvan toepassing.
Bij feitelijke uitvoering van deze opdracht worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.

Als voor uw opdracht meerwerk nodig is, dan zal daartoe in* voorkomende gevallen de vereiste schriftelijke
opdracht worden verleend. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen wordt niet doorde
Prowncie vergoed.

Provinciehuis Middelburg Postadres: www.zeeland,nl
Bezoekadres: Abdij 6 Postbus 6001 T: 0118 - 631011
4331 BK Middelburg 4330 LA Middelburg F: 0118 - 626949



Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd. Voor eventuele vragen kuntu contact
opnemen met de heer van de afdeling Ruimte, Werkveld Beleid bereikbaar op telefoon-
nummer: 01 18-631715.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen.

Behoort bij brief dd. 9juli 2014 met ons kenmerk: 14010694 2
van de afdeling Ruimte
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['nrg Inspectie Leefomgeving en Transport
---k Ministerie van lnfi'astrucruur en Milieu

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

AANGETEKENDVERSTUURD ILT
Risicovolle Stoffen en

Produkten

Provincie Zeeland Handhaving Risicovolle
Stoffen

T.a.v. College van Gedeputeerde Staten Peis Rijckenstraat 1

Postbus 6001 Arnhem
Postbus 16191

4330 LA MIDDELBURG 2500 BD Den Haag

Contactgegevens
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00
F 070 456 30 13D

Contactpersoon

Senior inspecteur
Datum 1 september 2014

Betreft Afzien van last onder dwangsom

Ons kenmerk

87965

Geachte college, Uw kenmerk

Bij brief van 10 februari 2014 met kenmerk 87965 heb ik u op de hoogte gesteld
van mijn voornemen aan de Provincie Zeeland een lastb onder dwangsom op te Bijlage(n)

leggen.

Bij e-mail van 28 april en 25 juni 2014 heeft de heer Hoogerbrugge van SMA

Zeeland BV namens u mij de gevraagde informatie gestuurd.

U heeft hiermee voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld om het opleggen
van een last onder dwangsom te voorkomen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben genformeerd.

Deze brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Daarom is het niet mogelijk een bezwaar of beroep in te dienen.

Hoogachtend, I..-..

3 w*,v:*ELEELANDDE STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
i / Jllvoor deze, ! AFD.

DE INSPECTEUR ILT/RISICOVOLLE STOFFEN EN PRODUCTEN, AFD.TERMUN

* DATuM 0 3

-.-

DOC.NR.
ZAAK NR.

Senior inspecteur 'LAPS
.---

-
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lnspectle Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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14013266

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Inrastructuur en Milieu

--.I- - .-.

r14ir.#"*"fb 4Ap""r ZEELANO

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag AFD
AFD EmBw

AANGETEKENDVERSTUURD
DATUM 17 SEP. 2014

Rilicovolle Stoffen enw

Pr4dukten
Provincie Zeeland Halldhaving Risicovolle

StOffen
T.a.v. College van Gedeputeerde Staten Peis Rijckenstraat 1

Postbus 6001 DOC.NR. Ar|hem

ZAAANR. Poltbus 16191
4330 LA MIDDELBURG 251)0 BD Den Haag

CLASS.
r itactgegevens
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00
F 070 456 30 13

Contactpersoon

Senior inspecteur
Datum 16 september 2014

Betreft Afzien van last onder dwangsom

Ons kenmerk

87965

Geachte college, Uw kenmerk

Bij brief van 10 februari 2014 met kenmerk 87965 heb ik u op de hoogte gesteld
van muh voornemen aan de Provincie Zeeland een last onder dwangsom op te Bijlage(n)*4*W

leggen.

BO e-mailvan 28 april en 25 juni 2014 heeft de heer Hoogerbrugge van SMA
Zeeland BV namens u mij de gevraagde informatie gestuurd.

U heeft hiermee voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld om het opleggen
van een last onder dwangsom te voorkomen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben genformeerd.

Deze brief bevat geen besluit in* de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
Daarom is& het niet mogelijk een bezwaar of beroep in te dienen.

Hoogachtend,
DE STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

voor deze,
DE INSPECTEUR ILT/RISICOVOLLE STOFFEN EN PRODUCTEN,

Senior inspecteur
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ILT 

Risicovolle Stoffen en 

Produkten 

Handhaving Risicovolle 

Stoffen 
Pels Rijckenstraat 1 

Arnhem 

Postbus 16191 

2500 BD  Den Haag 

 

Contactgegevens 
Meld- en Informatiecentrum 

T 088 489 00 00 

F 070 456 30 13 

 

Contactpersoon 

Senior inspecteur 

 

 

Ons kenmerk 

87965 

Uw kenmerk 

 

 

Bijlage(n) 

 

 

Geachte college, 

 

Bij brief van 10 februari 2014 met kenmerk 87965 heb ik u op de hoogte gesteld 

van mijn voornemen aan de Provincie Zeeland een last onder dwangsom op te 

leggen. 

 

Bij e-mail van 28 april en 25 juni 2014 heeft  van SMA 

Zeeland BV namens u mij de gevraagde informatie gestuurd. 

 

U heeft hiermee voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld om het opleggen 

van een last onder dwangsom te voorkomen.  

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Deze brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 

Daarom is het niet mogelijk een bezwaar of beroep in te dienen. 

 

Hoogachtend, 
DE STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 
voor deze, 
DE INSPECTEUR ILT/RISICOVOLLE STOFFEN EN PRODUCTEN, 

Senior inspecteur 

 

AANGETEKEND VERSTUURD 
 

Provincie Zeeland  

T.a.v. College van Gedeputeerde Staten 

Postbus 6001  

4330 LA  MIDDELBURG 

 

> Retouradres  Postbus 16191 2500 BD  Den Haag 

16 september 2014 

Afzien van last onder dwangsom 

Datum  

Betreft  
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Provincie Zeeland
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bericht op boef van: 20 januari 2013 Sagro Zeeuws-Vlaanderen BV

uw kenmerk: ADP/2213/3236/MW1 Postbus 138
ons kenmerk: 14001637 4530 AC TERNEUZEN

afdeling: Ruimte

bijlage(n): 1

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Meerwerk asbestsanering Perkstraat 1 en Perkstraat 3

verzonden: 5 FLB. 20*4 M,dieo.rg. 3 februari2014

Geachte

Hierbij verlenen wij Sagro Zeeuws-Vlaanderen opdracht voor meerwerk aangaande de asbestsanering
bij Perkstraat 1 en Perkstraat 3 te Walsoorden, overeenkomstig uw offerte met het ken-
merkADP/2213/3236/MW1 d.d. 20 januari 2013, voor een bedrag van maximaal exclusief BTW
(BTW-nummer: provincie Zeeland NL001710230B01).
Uw factuur dient u, onder vermelding van ons kenmerk, te adresseren aan: Provincie Zeeland, afdeling
Ruimte, Werkveld Beleid, postbus 6001, 4330 LA, Middelburg, t.a.v.

Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden van de provincie Zeeland van toepassing. Een exemplaar
van deze algemene voorwaarden treft u bijgaand aan. Voor zover de door u in de regel gehanteerde alge-
mene voorwaarden hiervan afwijken, zijn onze algemene voorwaarden op deze opdracht van toepassing. Bij
feitelijke uitvoering van deze opdracht worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.

Als voor uw opdracht meerwerk nodig is, dan zal daartoe in voorkomende gevallen de vereiste schriftelijke
opdracht worden verleend. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen wordt niet door de pro-
vincie vergoed.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen met van de afdeling Ruimte, Werkveld Beleid, bereikbaar op num-
mer

Hoogachtend,

gedeputeerd
namens

hoofd afdeling Raimte.

Provinc:elitiis Mid:clt;irg Postadres: www.ze(:Iaridml
Bezoekadre.: A,dij 6 Postbps 6001 T: 0118- 63101
4331 BK Middel#.ip: 4330 LA Middel:t:ig F: 01l8- 626949



-)Archiefexemplaar
Provincie Zeeland

T I T i

bericht op brief van: 4 juni 2014 SAGRO Zeeuws-Vlaanderen B.V.

t.a v de heer, mevrouw
uw kenmerk: Koegorsstraat 17

4541 HT SLUISKIL
ons kenmerk: 14010694

afdeling: Ruimte

b, t,',-: q I Algemene voorwaarden

behandeld door:

doorkiesnummer:

)ndeP,'erp: Meerwerk sloop panden Perkstraat 1 en 3

%rz0nden 1 0 JULI 2014 M,dde,ou,g. 9 juli 2014

Geachte heer, mevrouw

Hierbij verlenen wij Sagro Zeeuws-Vlaanderen opdracht voor meerwerk aangaande de asbestsanering bij
Perkstraat 1 en Perkstraat 3 te Walsoorden, overeenkomstig uw afrekening en de memo van Perkpolder
Beheer BV d.d. 4 juni 2014, voor een bedrag van maximaal exclusief BTW (BTWmummer:
provincie Zeeland NL001710230B01).
Uw factuur dient u,onder vermelding van ons kenmerk, te adresseren aan: provincie Zeeland, afdeling
Ruimte, Werkveld Beleid, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, t.av.

Zoals in uw oorspronkelijke offerte stond vermeld zouden de kosten voorde sanering worden verrekend op
basis van de stortbonnen.
Voor Perkstraat 1 heeft dit geresulteerd in een kleine post minderwerk, terwijl het voor Perkstraat 3 heeft

geresulteerd in* een kleine post meerwerk.
Ook &is op 1 april 2014 door de Staat de afvalstoffenbelasting (vervallen in* 2012) weer ingevoerd, terwijl uw

offerte uit januari 2014 nog op basis van de oude tarieven was.

Tot slot heeft u bij het rooien van de beplanting werd tegen de wand van het schuurtje nog een hoopje afval
met resten asbest aangetroffen. Deze hoop is door u nader onderzocht en afgevoerd.

Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden van de provincie Zeeland van toepassing. Een exemplaar
van deze algemene voorwaarden treft u bijgaand aan. Voor zover de dooru in de regel gehanteerde alge-
mene voorwaarden hiervan afwijken, zijn onze Algemene Voorwaarden op deze opdrachtvan toepassing.
Bij feitelijke uitvoering van deze opdracht worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.

Als voor uw opdracht meerwerk nodig is, dan zal daartoe in* voorkomende gevallen de vereiste schriftelijke
opdracht worden verleend. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen wordt niet doorde
Prowncie vergoed.

Provinciehuis Middelburg Postadres: www.zeeland,nl
Bezoekadres: Abdij 6 Postbus 6001 T: 0118 - 631011
4331 BK Middelburg 4330 LA Middelburg F: 0118 - 626949



Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd. Voor eventuele vragen kuntu contact
opnemen met van de afdeling Ruimte, Werkveld Beleid bereikbaar op telefoon-
nummer:

Hoogachtend,

gedeputeerde
namens dezen.

Ho

Behoort bij brief dd. 9juli 2014 met ons kenmerk: 14010694 2
van de afdeling Ruimte
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Provincie Zeeland
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ber:cht op brief van: 4-7-2013 SAGRO Zeeuws-Vlaanderen B.V.
t.a.v.

uw kenmerk: 2213.3236 Koegorsstraat 17

ons kenmerk: 13023151 4541 HT SLUISKIL

afdeling: Ruimte

bijiage(n):

behandceld doo,

doorkjesmnime.

onderwerp: Verlening opdracht tot sloop panden Perkstraat 1 en 3

verzonden: 15 OKT. 2013 M,ddelburg 11oktober2013

Geachte heer, mevrouw

Hierbij verlenen wij u opdracht voor verlening opdracht tot sloop panden Perkstraat 1 en 3, overeenkomstig
uw offerte met het kenmerk 2213.3236 d.d. 4-7-2013, voor een bedrag van maximaal exclusief
BTW ( BTW-nummer: provincie Zeeland NL001710230B01).
Uw factuur/declaratie/kostennota's dient u, onder vermelding van ons kenmerk, te adresseren aan: provincie
Zeeland, afdeling Ruimte, Werkveld Beleid, postbus 6001, 4330 LA, Middelburg, t.a.v.

Uw werkzaamheden voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
• De werkzaamheden zijn in principe per 1 juni 2014 afgerond. Wij vertrouwen erop dat u de uitvoering van

de opdracht start in oktober 2013.
• De werkzaamheden zijn conform de aan u bij de offerteaanvraag verstrekte 'Werkomschrijving Sloop

panden Perkstraat 1 en 3 westelijke Perkpolder te Walsoorden' van mei 2013.

Zonder schriftelijke opdracht zal meerwerk niet worden vergoed.

Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden van de provincie Zeeland en de UAV 2012 van toepas-
sing. Hierbij gaan onze algemene voorwaarden voor die van de UAV, mochten daar tegenstrijdigheden in
zijn.
Voor zover de door u in de regel gehanteerde algemene voorwaarden hiervan afwijken, zijn onze algemene
voorwaarden op deze opdracht van toepassing. Bij feitelijke uitvoering van deze opdracht worden deze
voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.

Als voor uw opdracht meerwerk nodig is, dan zal daartoe in voorkomende gevallen de vereiste schriftelijke
opdracht worden verleend. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen wordt niet door de pro-
vincie vergoed.

ProvinCiel.JiS MiddelbuA Posta(li.s: www.ze:larc.:1l
Bezoekdores: A!di 6 Posr:,us 6001 T: 01l8- 63111
4331 BK Midcel::uru 433C LA Middelbu,g F: 0118-626949



Wij vertrouwen er u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen met van deafdeling Ruimte, Werkveld Beleid, bereikbaar op num-
mer

Hoogachtend,

gedeput ,
namens d

deling Ruimte.

Behoort bij brief d d 11 oktober 2013 met ons kerimerk 13023151 2van de aldeling Ruimte
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Strukton Milieutechniek

Inkoopordernr: 00024303 Referentie besteller: IR1000001241>
Orderdatum: 22-12-2015 09:15:59 Behandeld door: (created by

Leverdatum / tijd: 01-03-2016 Afdeling: Zeeland
Telefoon:
E-mail:
KvK nr:
BTW Nr.:

(Vermeld het inkoopordernummer in alle correspondentie)

# Aantal Art. nr. Art. Naam Omschrijving Eenheid Prijs Art. Totaal

1 1 8.04967.2
015.01

Opdracht tot
asbestsanering

Opdracht tot
asbestsanering
Kavelpad D aan
de Perkstraat
te Walsoorden
verstrekken
aan: Strukton
Milieutechniek
Postbus 8800 4820
BC Breda Datum
offerte: 1-12-2015
uw kenmerk:
8.04967.2015.01
Opleverdatum: 1
maart 2016 Bedrag:

 

Opdracht EUR EUR 

        

Sub totaal: EUR 

BTW: EUR 

Totaal prijs: EUR 

Order commentaar:

SVP uw orderbevestiging e-mailen naar centraleinkoop@zeeland.nl

Afleveradres: Factuuradres:

Provincie Zeeland
T.a.v. T.a.v. Facturen
. Postbus 6001
. . 4330 LA Middelburg
Nederland Nederland

Digitaal factuur adres:
  

facturen@zeeland.nl

Informatie :

Leveringsvoorwaarden

Als één of meer artikelen niet uit voorraad leverbaar zijn en de levertijd meer dan 2 dagen bedraagt dient u,
tenzij anders is overeengekomen, hiervan de afdeling Inkoop van Provincie Zeeland in kennis te stellen.
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Tevens kunt u met hen contact opnemen als er zich onduidelijkheden in de bestelling voordoen.
Op al onze opdrachten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Provincie Zeeland van toepassing.
Onze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn toegevoegd als bijlage.
Uw Algemene Verkoopvoorwaarden worden hiermee nadrukkelijk van de hand gewezen.

Betaalvoorwaarden

.

Deze bestelling is automatisch gegenereerd door het ESIZE inkoopsysteem en is geldig zonder handtekening.
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SAMENVATTING 

 

 

Ontwerp 

Voor de Perkpolder is na het vervallen van de veerverbinding met Kruiningen een inrichtingsplan gemaakt. 

Dit inrichtingsplan omvat inrichting van het veerplein, een buitendijks natuurgebied in de oostelijke 

Perkpolder en een golfbaan in de westelijke Perkpolder waarbij waterpartijen zijn ontworpen. Inmiddels zijn 

het buitendijks natuurgebied in de oostelijke Perkpolder en het veerplein gerealiseerd. Alleen het golfterrein 

in de westelijke Perkpolder moet nog worden aangelegd. Hiervoor is het ontwerp gewijzigd ten opzichte van 

het ontwerp in 2009. 

 

Het actuele ontwerp van de 18-holes golfbaan in de westelijke Perkpolder bestaat uit een ophoging vanaf 

het huidige maaiveld die varieert tussen circa NAP +8 en +18 m. Het ontwerp is weergegeven in afbeelding 

1. Door deze ophoging veranderd de grondwatersituatie ter plaatse van het golfterrein met mogelijke 

uitstralingseffecten naar de omgeving. Deze uitstralingseffecten zijn onderzocht in een technisch 

inhoudelijke (model)studie. 

 

 

Afbeelding 1 Ontwerp golfterrein 
 

 
 

 

Grondwatermodel 

Het effect van het ontwerp van het golfterrein op de grondwaterstanden en (zoute) kwel is berekend met 

een tijdsafhankelijk grondwatermodel waarbij rekening is gehouden met de zout concentraties van het 

grondwater. Het model simuleert de grondwaterstanden voor de periode 2000-2016. De berekende 

grondwaterstanden zijn gecontroleerd met langjarige peilbuiswaarnemingen uit het monitoringsnetwerk van 

Deltares. Uit deze controle bleek de berekende grondwaterstanden goed overeen te komen met de gemeten 

grondwaterstanden (afwijkingen < 0,1 meter). Tevens zijn de chloride concentraties in de ondergrond 

gecontroleerd aan de door Deltares uitgevoerde EC-sonderingen en de electromagnetische kartering vanuit 

een helikopter in 2009. Op basis hiervan is de zout verdeling in bijgesteld. De modelcontrole en -aanpassing 

is getoetst door Deltares en goed bevonden. Het grondwatermodel is voldoende nauwkeurig en 

betrouwbaar voor berekening van de verschileffecten als gevolg van het ontwerp van de golfbaan. 
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Huidige situatie 

In de huidige referentie situatie liggen de gemiddeld hoogste grondwaterstanden in het gebied overwegend 

tussen 70 en 100 cm minus maaiveld. Lokaal stijgt het grondwater op enkele plaatsen 50 á 70 cm minus 

maaiveld en op enkele plaatsen stijgt het grondwater maar tot 100 á 150 cm minus maaiveld. In droge 

situaties ligt de gemiddeld laagste grondwaterstand overwegend tussen de 125 en 175 cm minus maaiveld.  

 

De effecten van de inrichting van de golfbaan op de grondwaterstanden en kwel is onderzocht voor 2 

situaties, voor de aanlegfase en voor de eindfase. De effecten zijn gepresenteerd t.o.v. de huidige referentie 

situatie. De effecten zijn wederom getoetst door Deltares en goed bevonden. 

 

Grondwatereffecten tijdens aanleg 

De effecten tijdens de aanlegfase zijn afhankelijk van: 

- de fasering (of compartimentering); 

- het droog of nat aanbrengen van het ophoogmateriaal (opspuiten); 

- het zoutgehalte van het ophoogmateriaal; 

- bij het nat aanbrengen, de helling van de ophoging (i.v.m. het oppervlakkig afstromen van het water).  

Met betrekking tot de aanlegfase is de worst case situatie doorgerekend, en wel het nat aanbrengen met 

zout ophoogmateriaal zonder helling over het gehele terrein (dus zonder fasering) in het laatste jaar van de 

ophoging. De effecten op de grondwaterstanden van deze worst case aanlegfase zijn weergegeven in 

afbeelding 2. 

 

 

Afbeelding 1 Grondwaterstandseffect maatgevende aanlegfase 
 

 
 

 

De grondwaterstanden ter plaatse van de landbouw ten zuiden en de camping aan de noordwestzijde 

nemen met maximaal 0,5 m toe als gevolg van de werkzaamheden. Ook de kwel in de omgeving neemt toe 

als gevolg van de werkzaamheden. De chloride concentratie van de kwelstroom is naar verwachting brak tot 

zout waardoor er een risico bestaat op verzilting in de omgeving. 

 

Grondwatereffecten na aanleg 

De effecten na aanleg zijn afhankelijk van de doorlatendheid van het ophoogmateriaal (grof zand versus 

siltig fijn zand) en hoeveelheid zout in het ophoogmateriaal: 

- doorlatendheid. Het effect is berekend met een conservatieve inschatting voor de doorlatendheid, 

namelijk 5 m/dag. Een gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd voor de doorlatendheid van het 
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ophoogmateriaal, omdat het ophoogmateriaal nog niet bekend is. De berekening laat zien dat bij een 

lagere doorlatendheid de opbolling van de grondwaterstand in de ophoging toeneemt en daardoor de 

uitstralingseffecten op het grondwater toenemen. Een hogere doorlaatfactor geeft juist een 

vermindering van de uitstralingseffecten; 

- zout ophoogmateriaal. Het duurt ca. 2 jaar voordat het volume grondwater onder het beoogde 

ophooggebied 1x uitgespoeld is door neerslag. Daarbij moet rekening worden gehouden dat de tijd die 

grondwater nodig heeft om naar een sloot te stromen afhankelijk is van de afstand tot de sloot. 

Grondwater dichtbij het oppervlaktewater zal snel afstromen terwijl grondwater in het midden van het 

terrein meer tijd nodig heeft om de sloten te bereiken. 

 

De effecten op de grondwaterstanden na de aanleg zijn weergegeven in afbeelding 3. Buiten het golfterrein 

is een verandering van de gemiddeld hoogte grondwaterstand van minder dan 0,05 meter berekend. De 

berekende stijging van de gemiddeld laagste grondwaterstand bedraagt maximaal 0,1 meter ten zuiden van 

het golfterrein en maximaal 0,1 meter ter plaatse van de huidige camping. 

 

 

Afbeelding 2 Grondwaterstandseffect na aanleg 
 

 

 
 

 

Mitigerende maatregel: drainage onder de golfbaan 

Perkpolder Beheer BV/HAZ heeft als standpunt dat de huidige grondwatersituatie in de omgeving niet mag 

verslechteren door de aanleg van de golfbaan, m.a.w. de omgeving mag er geen nadelige effecten van 

ondervinden. Daarom heeft Perkpolder BV na het bekend worden van de resultaten van de 

geohydrologische modelstudie ervoor gekozen de effecten op de omgeving tot een minimum te reduceren 

door een mitigerende maatregel. Deze bestaat uit het aanbrengen van drainage op het huidige maaiveld 

onder de ophoging. In afbeelding 4 is het effect van de drainage tijdens, en na de aanleg gepresenteerd. 

Hieruit is te zien dat de ‘opbolling’ van het grondwater onder de golfbaan fors wordt verkleind. 
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Afbeelding 3 Effect van drainage als mitigerende maatregel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Grondwatersituatie golfbaan na aanleg B. Grondwatersituatie golfbaan na aanleg met drainage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Grondwatersituatie golfbaan tijdens aanleg D. Grondwatersituatie golfbaan tijdens aanleg met drainage 
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INLEIDING 

 

Achtergrond 

Voor de Perkpolder is na het vervallen van de veerverbinding met Kruiningen een inrichtingsplan gemaakt. 

Dit inrichtingsplan omvat inrichting van het veerplein, een buitendijks natuurgebied in de oostelijke 

Perkpolder en een golfbaan in de westelijke Perkpolder waarbij waterpartijen zijn ontworpen. In opdracht 

van Perkpolder Beheer BV/HAZ is een hydrologisch onderzoek uitgevoerd naar het ontwerp van het 

watersysteem in de westelijke Perkpolder (Witteveen+Bos 2010). In dit onderzoek zijn ook de 

geohydrologische, ecologische en waterhuishoudkundige aspecten beschouwd en de effecten in beeld 

gebracht. Voor dit geohydrologische effectonderzoek is een tijds- en dichtheidsafhankelijk 

grondwatermodel ontwikkeld. 

 

Aanleiding 

Inmiddels zijn het buitendijks natuurgebied in de oostelijke Perkpolder en het veerplein gerealiseerd. Alleen 

het golfterrein in de westelijke Perkpolder moet nog worden aangelegd. Hiervoor is het ontwerp gewijzigd 

ten opzichte van de gehanteerde uitgangspunten in 2009. De verandering betreft de ophoging (nu ca. 10 á 

11 meter) en het watersysteem. 

 

Doel 

Dit rapport geeft via een geohydrologische modelstudie inzicht in het effect van het gewijzigde ontwerp van 

het golfterrein op de grondwaterstanden, stijghoogten in het watervoerend pakket en (zoute) kwel. In dit 

onderzoek is speciale aandacht voor de afgeleide effecten op aangrenzende landbouwgronden, woningen 

aan de westzijde en de aangrenzende camping. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het project. De referentie situatie is in 

hoofdstuk 3 beschreven. Hoofdstuk 4 bevat het hydrologische effect in de eindfase en de tussenfase, op 

basis dit effect zijn de afgeleide effecten in hoofdstuk 5 beschreven. Een voorstel voor mitigerende 

maatregelen is in hoofdstuk 6 opgenomen. Het rapport sluit af met de conclusies en aanbevelingen in 

hoofdstuk 7. 
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RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN 

 

Dit hoofdstuk bevat de randvoorwaarden en uitgangspunten. 

 

 

2.1 Masterplan westelijke Perkpolder  

 

afbeelding 2.1 geeft het ontwerp van de westelijke Perkpolder weer (Lighthouse Studio, 2015). De westelijke 

Perkpolder wordt opgehoogd. De ophoging varieert tussen circa NAP +2 en +18 m. Als voorbeeld is in 

afbeelding 2.1 een doorsnede opgenomen. De waterpartijen met een donker blauwe stippellijn hebben een 

jaarrond streefpeil op NAP -0,8 m. Dat is gelijk aan het huidige streefpeil. De overige nieuw ontworpen 

waterpartijen hebben alleen een landschappelijke functie. Door de aanwezigheid van een waterdichte 

bodem is de bijdrage aan het grondwater miniem. De waterlopen zijn daarom niet opgenomen in het 

grondwatermodel. Het waterpeil wordt beheerst en ligt ruim tussen NAP +7,4 en +8,05 m.  

 

 

Afbeelding 2.1 Bovenaanzicht masterplan en doorsnede 3-3’ (Lighthouse Studio, 2015) 
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De ophoging in de westelijke Perkpolder wordt gerealiseerd in een periode van 5 jaar in slagen van circa 2 m 

per jaar. Het type zand, en daarmee de doorlaatfactor, is nog niet bekend. 

 

 

2.2 Vertaling masterplan naar grondwatermodel 

 

De basis voor de berekening is een grondwatermodel dat eerder is opgesteld (Witteveen+Bos 2010). Dit 

model is voor de huidige situatie gecontroleerd en bijgesteld in samenspraak met Deltares. De technische 

details hiervan zijn opgenomen in bijlage I. 

 

Het ontwerp van het masterplan is op de volgende wijze geschematiseerd: 

- in de modelberekening wordt een vlakdekkende waarde voor de doorlaatfactor van het 

ophoogmateriaal toegepast, omdat verdere gegevens ontbreken. Als worst-case aanname is een 

doorlaatfactor van 5 m/d gekozen, dit is een ondergrens wat op basis van ervaring verwacht wordt en 

ook lager dan de doorlaatfactor voor duinzand in het Grondwaterzakboekje (7 m/d). Via een 

gevoeligheidsanalyse wordt de invloed van deze parameter inzichtelijk gemaakt; 

- afbeelding 2.2 geeft het toekomstige maaiveld niveau dat is overgenomen van het ontwerp; 

- de paarse kleur in afbeelding 2.3 geeft de toekomstige situatie met de nieuwe waterlopen weer. De 

weerstand van de nieuwe waterlopen is gelijk aan de weerstand van de bestaande waterlopen 

(20 dagen). Op basis van ervaring is een weerstand van 20 dagen een relatief hoge waarde. De 

lichtoranje kleur zijn percelen met perceelsdrainage. In de lichtgroene percelen is geen perceelsdrainage 

aanwezig, bij hoge grondwaterstanden vindt hier afwatering via maaiveld plaats; 

- op de huidige locatie van de camping is geen perceelsdrainage aanwezig. Bij de uitbreiding van de 

camping is drainage aanwezig en wordt deze gehandhaaft Dit is ingevoerd in het model (zie 

afbeelding 2.3); 

- het hydraulische suppleren gebeurt met volledig verzadigd zout zand, waarbij wordt aangenomen dat 

het water in het geperste mengsel een chloride concentratie vergelijkbaar aan die van zeewater heeft van 

15.000 mg/L (zie tabel 2.1). Als zand wordt opgepompt bevat het ca. 40 % water met een zoutrest van 

ongeveer 4.500 mg / kg DS (droge stof). Dat vertaalt zich naar een chloride concentratie in het 

poriënwater tussen de 14.000 en 17.000 mg/L. Uitgangspunt in dit rapport is dat er geen verdere 

spoeling wordt toegepast; 

- het uitlogen van het zoute grondwater wordt niet beïnvloed door andere processen zoals adsorptie en is 

afhankelijk van de snelheid waarmee het grondwater zich door de onverzadigde zone infiltreert. Dit 

wordt bepaald door de dikte en doorlatendheid (porositeit) van de ophooglaag en de 

grondwateraanvulling. Als worst-case aanname is aangenomen dat de freatische laag geheel verzadigd 

is; 

- op de kaarten met het modelresultaat wordt het projectgebied indicatief aangegeven via een zwarte 

stippellijn, zie afbeelding 2.2. De begrenzing volgt de omliggende wegen aan de noord, west en 

zuidzijde, plus een gekromde lijn aan de oost zijde. Ook wordt de contour van de huidige en 

toekomstige camping geplot. 

 

 

Tabel 2.1 Chloride concentraties in het zand en poriënwater bij verschillende ontziltingsniveau’s 
 

 Chloride concentratie in zand 

(mg/kg DS) 

Chloride concentratie in het 

poriënwater (mg/L) 

geheel verzadigd 4.500 14.000 - 17.000 

ongespoeld 2.100 14.000 - 17.000 

matig ontzilt 500 3.500 - 5.000 

goed ontzilt 200 1.300 - 2.000 

‘volledig ontzilt’ 35 200 - 300 
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Afbeelding 2.2 Toekomstig maaiveld op modelgrid (25x25 m2) via gemiddelde AHN3 en toekomstige ontwikkeling 
 

 
 

 

Afbeelding 2.3 Toekomstig oppervlaktewatersysteem en drainage 
 

 
 

 

2.3 Modellering maatgevende tussenfase 

 

De maatgevende tussenfase betreft het moment waarop maximale hydrologische effecten optreden in de 

omgeving tijdens de aanleg van golfterrein. Naar verwachting is het effect naar de omgeving maximaal in 

het laatste jaar van de ophoogwerkzaamheden. In dat jaar wordt het grootste volume aan zand aangevoerd, 

en treedt daarmee de grootste stijging van de grondwaterstand op. 
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Tabel 2.2 Aangebrachte grond per jaar (bron: Natuur-Wetenschappelijk Centrum, 2016) 
 

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

per jaar x 1.000 m3 600 750 1.050 1.300 1.300 2.000 

cumulatief x 1.000 m3 600 1.350 2.400 3.700 5.200 7.200 

 

 

Er wordt aangenomen dat de mengverhouding van het mengsel dat nat wordt gesuppleerd 50 % is. Dat 

betekent dat er twee keer zoveel water als grond in het mengsel aanwezig is. In het jaar 2021 wordt er dus 

2 miljoen kubieke meter grond en 4 miljoen kubieke meter aan water aangevoerd. Een deel van dit water 

wordt via perskades teruggeleid naar een bassin waar het teruggepompt wordt naar het oppervlaktewater. 

Het is onbekend wat het volume aan teruggepompt water is. Hierdoor is het niet eenduidig in te schatten 

wat het effect is op het grondwater in het gebied.  

 

Voor de geohydrologische effecten van de aanlegfase wordt nu uitgegaan van de een ‘worst-case’ situatie in 

het laatste jaar van de werkzaamheden. In dit jaar wordt de grootste hoeveelheid water aangebracht in het 

gebied en het maaiveldniveau is na dit jaar nagenoeg gelijk aan de eindsituatie. Hierdoor is er een maximale 

bergingscapaciteit in de ondergrond aanwezig. De 4 miljoen m
3
 aan water is naar verwachting genoeg om 

over het gehele werkterrein de freatische laag volledig te verzadigen tot een peil van NAP +8,0 m. Dit peil is 

gebaseerd op het laagste maaiveldniveau van de ophoging in het projectgebied in de eindsituatie. Water 

boven dit peil zal naar verwachting snel oppervlakkig afstromen richting het bassin om weggepompt te 

worden. 

 

 

4.000.000 m
3
 gedeeld door een oppervlak van ca. 900.000 m

2
 geeft een waterdiepte van ca. 4,5 m. Met een 

porositeit van 0.35 kan ca. 12,5 m aan grond volledig verzadigd worden over dit oppervlak. Afhankelijk van 

het gemak waarmee water kan infiltreren in de bodem zal de bodem dus volledig verzadigd raken. 

Aangezien het een zandige grond betreft lijkt dit een realistische aanname. 

 

 

In de praktijk wordt niet integraal over het gehele gebied gelijktijdig gesuppleerd waarmee de inschatting 

van een grondwaterpeil van NAP +8,0 m over het gehele werkterrein een worst-case aanname vormt. 

 

Voor de modellering van de maatgevende tussenfase is uitgegaan dat de nieuwe watergang aan de zuid en 

oostzijde van het projectgebied al is aangelegd. De maaivelddrainage niveaus zijn gelijk aan de eindsituatie. 

Voor het peil van het oppervlaktewater is uitgegaan van een zomerpeil situatie omdat dan het 

oppervlaktewaterpeil het hoogst staat. Voor de grondwateraanvulling is een gemiddelde berekend van ca. 

0,8 mm/dag. De effecten worden berekend tot 1 jaar na afronden suppletiewerkzaamheden. 
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REFERENTIE SITUATIE 

 

De referentie situatie is niet gelijk aan de huidige situatie, omdat onlangs de regionale geohydrologische 

situatie is gewijzigd door de aanleg van het buitendijkse natuurgebied in de oostelijke Perkpolder in 2015. 

Als referentie situatie wordt daarom een situatie beschouwd waarbij het buitendijkse natuurgebied bij de 

start van de modelperiode aanwezig is.  

 

De resultaten van de referentie situatie zijn weergegeven in onderstaande afbeeldingen. Ter plaatse van de 

Westerschelde en het buitendijkse natuurgebied (locatie in afbeelding 2.2) zijn geen modelresultaten 

gepresenteerd. 

 

 

Afbeelding 3.1 Referentie situatie GHG1 (cm - mv) 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 GHG is de gemiddeld hoge grondwaterstand, dit komt overeen met een wintersituatie. 
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Afbeelding 3.2 Referentie situatie GLG1 (cm - mv) 
 

 
 

 

Afbeelding 3.3 Referentie situatie stijghoogte op circa NAP - 5 m tijdens GLG omstandigheden (m NAP) 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 GLG is de gemiddeld lage grondwaterstand, dit komt overeen met een zomersituatie. 
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Afbeelding 3.4 Referentie situatie kwel/infiltratie tijdens GLG omstandigheden (mm/dag) 
 

 
 

 

De chlorideverdeling is een vaste randvoorwaarde voor alle tijdstappen in het model. De ingevoerde 

waarden zijn weergegeven in afbeelding I.8 en hier daarom niet herhaald. 



13 | 29 Witteveen+Bos | MDB221-21/16-015.604 | Definitief 1 

4  

 

 

 

 

HYDROLOGISCH EFFECT 

 

Dit hoofdstuk bevat het berekende hydrologische effect in de eindfase en de maatgevende tussenfase. De 

resultaten van dit hoofdstuk zijn de input voor de beschouwing van de afgeleide effecten in het volgende 

hoofdstuk. 

 

 

4.1 Eindfase 

 

Door de ophoging van het gebied worden verschillende huidige watergangen gedempt. Nieuwe 

watergangen worden gerealiseerd in het oosten en zuiden van het gebied. Deze uitgangspunten zijn 

beschreven in paragraaf 2.1. Het effect hierop is berekend voor de basissituatie en een gevoeligheidsanalyse 

voor het type ophoogmateriaal. 

 

 

4.1.1 Basissituatie 

 

In deze berekening is voor het ophoogmateriaal een vlakdekkende horizontale doorlaatfactor van 5 m/d 

aangehouden conform paragraaf 2.1. De berekende ontwateringsdiepte voor de GLG neemt door de 

ophoging toe tot meer dan 2 m - mv, zie afbeelding 4.1. 

 

 

Afbeelding 4.1 Eindfase berekende GLG (cm - toekomstig maaiveld) 
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De stijging in de grondwaterstand ten opzichte van de referentie situatie is berekend door de berekende 

grondwaterstanden in m NAP te vergelijken. Hierdoor valt het verschil door de verandering van het maaiveld 

weg. afbeelding 4.2 en afbeelding 4.3 laten zien dat de berekende grondwaterstand stijgt (blauwe kleur) ter 

plaatse van de ophoging doordat de huidige watergangen geen ontwaterende functie meer hebben na de 

demping. Ten zuiden van de ontwikkeling en ter plaatse van de huidige camping is de berekende stijging 

van de GLG maximaal 0,1 m. Een daling van de grondwaterstand wordt berekend ter plaatse van de nieuwe 

watergangen, en onder het voormalige veerplein doordat daar de afwatering verbeterd. 

 

 

Afbeelding 4.2 Eindfase berekend verschil GHG ten opzichte van referentie situatie, op basis van GHG ten opzichte van NAP 
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Afbeelding 4.3 Eindfase berekend verschil GLG ten opzichte van referentie situatie, op basis van GLG ten opzichte van NAP 
 

 
 

 

afbeelding 4.4 geeft het effect op de stijghoogte weer. De ingreep geeft een berekende stijging van 

maximaal 1,0 m onder de ophoging en een daling van maximaal 0,2 m onder het voormalige veerplein. 

 

 

Afbeelding 4.4 Eindfase berekend verschil stijghoogte tijdens GLG ten opzichte van referentie situatie 
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Het effect op de kwel en infiltratie situatie is in afbeelding 4.5 weergegeven. Een verandering van de kwel en 

infiltratie is berekend onder de ontwikkeling en in de directe omgeving. Voor de interpretatie van het effect 

is in afbeelding 4.6 ook de berekende kwel en infiltratie weergegeven. afbeelding 4.6 laat kwel (blauw) zien 

in de nieuwe watergangen, op deze locaties vindt nu infiltratie plaats (afbeelding 3.4). Daarom is op de effect 

kaart (afbeelding 4.5) een blauwe kleur weergegeven. Onder de ophoging neemt de infiltratie toe, daarom is 

een rode kleur zichtbaar in afbeelding 4.5.  

 

 

Afbeelding 4.5 Eindfase berekend verschil kwel/infiltratie tijdens GLG ten opzichte van referentie situatie 
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Afbeelding 4.6 Eindfase berekende kwel/infiltratie tijdens GLG 
 

 
 

 

De ophoging heeft ook effect op de chloride concentraties. Onder de ophoging zal de dikte van de 

zoetwaterbel toenemen omdat de ontwatering vermindert. In de omliggende watergangen wordt een 

brakke kwel verwacht. Op regionale schaal wordt geen verandering van de zoutbalans verwacht omdat de 

peilen in het oppervlaktewater niet wijzigen. 

 

 

4.1.2 Gevoeligheidsanalyse 

 

Een gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd voor de doorlaatfactor van het ophoogmateriaal, omdat de keuze 

hiervan nog niet gemaakt is. Deze gevoeligheidsanalyse is een basis om eisen aan het materiaal te stellen. 

Op basis van ervaring is een bandbreedte van de gevoeligheidsanalyse gekozen, namelijk een lagere (siltig 

materiaal, kh= 1 m/d) en hogere (fijn zand, kh = 10 m/d). 

 

Belangrijk is om te vermelden dat een uniforme doorlaatfactor binnen de ophoging is gemodelleerd. De 

gevoeligheidsanalyse geeft dus het effect weer van een vlakdekkende wijziging. In werkelijkheid zal de 

doorlaatfactor lokaal verschillen, deze verschillen geven kleinere effecten dan hier berekend. 

 

In tabel 4.1 zijn de berekende verandering van de GHG en GLG opgenomen. Voor de volledigheid zijn de 

kaarten van de basissituatie (kh=5 m/d) uit afbeelding 4.2 en afbeelding 4.3 herhaald. De berekening laat 

zien dat bij een lagere doorlaatfactor de opbolling in de ophoging toeneemt en daardoor de 

uitstralingseffecten toenemen tijdens de GLG maar ook berekend worden in de GHG. Een hogere 

doorlaatfactor geeft een vermindering van de uitstralingseffecten, de eerder berekende zuidelijke verhoging 

van de GLG vermindert in omvang. 
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Tabel 4.1 Resultaat gevoeligheidsanalyse 
 

kh 

(m/d) 

Eindfase berekend verschil GHG ten opzichte van 

referentie situatie, op basis van GHG ten opzichte van 

NAP 

Eindfase berekend verschil GLG ten opzichte van 

referentie situatie, op basis van GLG ten opzichte van 

NAP 

5 

  

1 

  

10 

  

 

 

4.1.3 Nalevering zout grondwater 

 

In de eindsituatie bestaat er een opbolling onder het ophooggebied die mogelijk voor een deel uit zout of 

brak grondwater bestaat. Om een indicatie te krijgen hoe lang het duurt om het volume aan grondwater 

boven slootpeil (NAP -0,8 m) uit te spoelen is een eenvoudige berekening gemaakt. De gemiddelde 

grondwaterstand boven slootpeil binnen het ophooggebied is ca. 1,6 m (op basis van de GHG situatie 

berekend). Met een porositeit van 0,35 en een grondwateraanvulling van 8 mm/dag duurt het ca. 2 jaar om 

dit volume te vullen. Dit geeft een indicatie van de tijd die het duurt voordat het zoute of brakke grondwater 

1x uitgespoeld is. Deze berekening houdt echter geen rekening met stroompaden. De tijd die grondwater 

nodig heeft om naar een sloot te stromen afhankelijk is van de afstand tot de sloot. Grondwater dichtbij het 

oppervlaktewater zal snel afstromen terwijl grondwater in het midden van het terrein waarschijnlijk meer dan 

die 2 jaar nodig heeft om de sloten te bereiken. In deze periode zal er een verhoogde zoutvracht aanwezig 

zijn naar het oppervlaktewater. 
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4.2 Maatgevende tussenfase 

 

De maatgevende tussenfase betreft het laatste jaar waarin suppletiewerkzaamheden worden uitgevoerd. In 

dit jaar wordt het maximale volume aan grond en water aangevoerd en is tevens de bergingscapaciteit van 

de freatische grondlaag het hoogste. De uitgangspunten zijn omschreven in paragraaf 2.3. 

 

 

4.2.1 Effecten op de grondwaterstand 

 

De resultaten van deze berekening zijn gepresenteerd op verschillende tijdstippen na afronden van 

suppletiewerkzaamheden: na 1 dag, na 1 maand, na ca. 100 dagen en na ca. 1 jaar. De effecten worden 

zowel gepresenteerd ten opzichte van de beginsituatie (net na afronden hydraulisch suppleren) en ten 

opzichte van NAP. 

Uit de effectplaatjes is te zien dat het hydraulisch aanbrengen van grond een verhoging van de 

grondwaterstand veroorzaakt in de omgeving. Dit is vooral goed zichtbaar op de verschilplaatjes in tabel 4.3. 

Een deel van het water stroomt oppervlakkig af via lager gelegen maaiveld of naar de nabijgelegen 

watergangen. Naarmate de tijd vordert en het water uit de opgehoogde laag wegzakt en wegstroomt 

nemen de effecten in de omgeving toe. Na ca. 100 dagen zijn de effecten het grootst, waarna de effecten 

weer langzaam afnemen, hoewel de 0,05 m verhogingscontour zich nog wel verder naar de omgeving 

verspreid. 

 

De grondwaterstand ten zuiden van de projectlocatie neemt met maximaal ca. 0,5 m toe tot een 

grondwaterstand tussen de NAP +0,5 en +1,0 m. Na 1 jaar is er tot ca. 500 m ten zuidwesten van de 

projectlocatie een verhoging van de grondwaterstand met 0,05 m berekend. Binnen het projectgebied is de 

grondwaterstand na die tijd uitgezakt tot ca. NAP +3,0 m. 

 

 

Tabel 2.3 Ontwikkeling grondwaterstand na afronden ophoging ten opzichte van NAP 
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Tabel 4.3 Verandering van grondwaterstand ten opzichte van beginsituatie 
 

  

  

 

 

4.2.2 Kwel en infiltratie 

 

Door de toename in de grondwaterstand ter plaatse van het opgehoogde terrein ontstaat er een infiltratie 

gebied. Rondom het projectgebied neemt als gevolg van deze druktoename de kwel toe naar de omgeving. 

Hierdoor treedt er over een groter gebied kwel op en slaat in sommige delen infiltratie om naar kwel. De 

kwel concentreert zich met name rondom de nabijgelegen watergangen, waar de waarde van de flux kan 

oplopen tot meer dan 5 mm/dag. Aan het begin van de berekende periode is de toename in kwel het 

grootst omdat de grootste drukverschillen aanwezig zijn. In verloop van tijd nemen deze drukverschillen af 

waardoor de kwelflux ook afneemt. Na ca. 1 jaar wordt ten zuiden van de projectlocatie nog altijd een 

kwelflux berekend terwijl dat in de referentiesituatie nog infiltrerend gebied was. 

 

Naar verwachting is dit een brakke kwel die door toepassing van het zoute zand nog zouter kan worden 

naarmate het zoute water in de ophoging infiltreert en zich verspreid in de 1
ste

 watervoerende laag. 
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Tabel4.4 Kwel en infiltratie in mm/dag op verschillende tijdstippen na afronding suppletiewerkzaamheden 
 

  

  

 

 

4.2.3 Verzilting 

 

Aangenomen is dat de chloride concentratie van water in het aangebrachte zand ca. 15.000 mg/L bedraagt. 

De concentratie van het uitstromende water richting de aanwezige waterlopen zal naar verwachting ook een 

concentratie bevatten van ca. 15.000 mg/L. Met de tijd zal de concentratie chloride in het porienwater dat 

afstroomt afnemen. Dit betekent dat zowel de grondwater in de omgeving als het oppervlaktewater zouter 

zal worden.  

 

Het totale waterbezwaar naar de omgeving is lastig te schatten omdat onbekend is hoeveel water uit het 

baggerspecie wordt teruggeleid via perskades en weggepompt naar het oppervlakte water. Een worst-case 

inschatting zoals die voor de effecten op de grondwaterstand vormt ook een bovengrens voor het 

waterbezwaar naar de omgeving. Met een verhoging van de grondwaterstand met ca. 8 m over een 

oppervlak van 900.000 m
2
 en een porositeit van 0,35 moet er maximaal een volume van 2,5 miljoen m

3
 aan 

grondwater afgevoerd worden in het maatgevende jaar. Dit water heeft een chloride concentratie van 

15.000 mg/L. 

 

Om een idee te krijgen van de zoutvracht naar het aanwezige oppervlaktewater is het af te voeren debiet 

beschouwd van het nabijgelegen oppervlaktewater. Het totale debiet naar het omliggende oppervlaktewater 

varieert tussen de 1.500 en 3.300 m
3
/dag afhankelijk van het tijdstip na voltooiing suppletiewerkzaamheden. 

Gedeeld door het totale oppervlak van de beschouwde waterlopen komt dit neer op een stroming van 

gemiddeld 5 mm/dag naar de omliggende waterlopen. In totaal wordt er ca. 1 miljoen m
3
 afgevoerd door 

het nabij gelegen oppervlaktewater in een periode van 1 jaar. Hierbij is water dat via maaiveld afstroomt en 

mogelijk in de sloten terecht komt niet opgenomen.  

 

Deze stroming betekent dat het aanwezige oppervlakte water naar verwachting zouter zal worden. Het is 

niet in te schatten hoe de chloride concentratie in het oppervlaktewater verandert omdat gegevens over de 

totale bergingscapaciteit van het oppervlaktewatersysteem, en het debiet onbekend zijn. Uit metingen van 

de oppervlaktekwaliteit in de Perkpolder in 2003 en 2006 is gebleken dat de chloride concentratie in het 
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oppervlaktewater varieert tussen de 1.000 en 8.000 mg/L (zie tabel 4.5 en afbeelding 4.7). Op basis van deze 

gegevens kan geconcludeerd worden dat het oppervlaktewater al een te hoge chloride concentratie heeft 

voor toepassing in de landbouw.  

 

 

Tabel 4.5 Chloride concentratie in de Perkpolder (op basis van tabel 6.1 in Witteveen+Bos, 2009). Voor locaties zie afbeelding 4.7 
 

Meetlocatie O60062 (mg Cl-/L) O60064 (mg Cl-/L) O60071 (mg Cl-/L) 

17 februari 2003 3.860 3.870 2.300 

20 mei 2003 6.100 7.100 2.700 

18 augustus 2003 2.800 - 7.700 

20 november 2003 5.200 940 3.500 

 

 

Afbeelding 4.7 Locaties oppervlaktewater meetpunten in de Perkpolder (Witteveen+Bos, 2009) 
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AFGELEIDE EFFECTEN 

 

Dit hoofdstuk bevat de afgeleide effecten voor landbouw, bebouwing en de camping. Daarbij is zowel het 

berekende hydrologische effect in de eindfase als de maatgevende tussenfase beschouwd. De resultaten van 

dit hoofdstuk zijn de input voor de opzet van mitigerende maatregelen in het volgende hoofdstuk. 

 

 

5.1 Landbouw 

 

5.1.1 Eindfase 

 

Het afgeleide effect op landbouw is ingeschat via de Watersnood-systematiek door de nat-, droogte en 

combinatieschade te berekenen via de Help200x-tool met: 

- 3 voorkomende gewastypen: aardappelen, granen en gras met herinzaaikosten;  

- de huidige geohydrologische situatie op 2 locaties aan de zuidzijde van de ontwikkeling. Deze locaties 

zijn geselecteerd omdat daar de berekende effecten het grootste zijn. afbeelding 5.2 geeft de locaties 

weer, namelijk peilbuis Kalverdijk 13 en EC118-ondiep; 

- bodemtype Zn40A conform de bodemkaart. 

 

 

Afbeelding 5.1 Kaart locaties gebruikte peilbuizen 
 

 
 

 

Het berekende hydrologische effect in de basissituatie is dat de GHG met minder dan 0,05 m stijgt en de 

GLG maximaal 0,1 m stijgt. tabel 5.1 laat zien dat een vernatting van 5 cm leidt tot een toename van de 

natschade met 1 of 2 procentpunt bij natte huidige omstandigheden (bijvoorbeeld Kalverdijk 13). De 
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droogteschade neemt met 1 procentpunt af. Doordat de toename van de natschade (negatief effect) samen 

valt met een afname van droogteschade (positief effect) wijzigt de combinatieschade niet (aardappelen en 

gras) of neemt met 1 procentpunt toe (granen). Daardoor treedt geen of een beperkt negatief effect op in 

de basissituatie bij natte huidige omstandigheden. Voor drogere omstandigheden (bijvoorbeeld EC118) 

wordt geen negatief effect berekend. 

 

Uit de gevoeligheidsanalyse volgt dat de GHG met maximaal 0,1 m kan stijgen als de ophoging wordt 

uitgevoerd met een lagere doorlaatfactor. In dat geval wordt bij natte huidige omstandigheden 

(bijvoorbeeld Kalverdijk 13) een toename van de natschade berekend, voor drogere omstandigheden 

(bijvoorbeeld EC118) wordt geen negatief effect berekend. Het negatieve effect kan worden voorkomen 

door specifieke eisen te stellen aan het ophoogmateriaal, of door mitigerende maatregelen te nemen zie 

hoofdstuk 6. 

 

 

Tabel 5.1 Berekening nat (n), droogte (d), en combinatie (c) schade (procenten) 
 

 
 

 

5.1.2 Maatgevende tussenfase 

 

In de maatgevende tussenfase neemt ter plaatse van deze locaties de grondwaterstand toe met maximaal ca. 

0,5 m na 100 dagen. Na ca. 1 jaar is de stijging van de grondwaterstand nog maximaal ca. 0,2 m. De kwel 

neemt toe en is naar verwachting brak.  

 

Deze stijging van de grondwaterstand en de toename in kwel kunnen nadelige gevolgen hebben op de 

landbouw ter plaatse. Er worden mitigerende maatregelen voorgesteld om de stijging van de 

grondwaterstand en kwel te beperken, zie hoofdstuk 6. 

 

Het zouter worden van het oppervlaktewater heeft naar verwachting geen nadelige effecten op de 

landbouw. Het oppervlaktewater is al brak, en daarmee niet geschikt voor toepassing in de landbouw. 

 

 

5.2 Ontwatering bebouwing en camping 

 

5.2.1 Eindfase 

 

Het afgeleide effect voor de ontwatering ter plaatse van de woningen aan de zuidwestzijde en de camping is 

getoetst via het ontwateringcriterium: GHG ondieper dan 70 cm minus maaiveld.  

 

Ter plaatste van de camping is peilbuis EC109 ondiep aanwezig die het freatische grondwater waarneemt 

(zie afbeelding 5.1 voor de locatie). De waarneming en het modelresultaat is herhaald in afbeelding 5.2, 

hieruit blijkt dat bij de peilbuis aan het criterium in zowel de metingen als de berekening wordt voldaan. De 

berekende stijging van de GHG door de ophoging is maximaal 0,05 á 0,1 m in de basissituatie 

(afbeelding 4.3). In de gevoeligheidsanalyse neemt de stijging maximaal toe tot 0,2 m. In beide gevallen 

wordt het ontwateringscriterium tijdens de GHG niet overschreden. Mocht de lokale situatie afwijken van het 

model, dan kan een overschrijding van het ontwateringscriterium worden gemitigeerd door de aanleg van 

perceelsdrainage. Dit is toegelicht in hoofdstuk 6. 

Aardappelen Granen Gras

peilbuis omschrijving situatie n d c n d c n d c

Kalverdijk 13 huidige situatie, GHG|GLG: 50|100 cm-mv 5 8 13 5 4 8 0 7 8

vernatting van GHG en GLG met 5 cm 7 7 13 7 3 9 1 6 7

vernatting van GHG en GLG met 10 cm 9 6 14 9 2 11 2 5 7

EC118 huidige situatie, GHG|GLG: 100|150 cm-mv 0 28 28 0 21 21 0 27 27

vernatting van GHG en GLG met 5 cm 0 27 27 0 19 19 0 26 26

vernatting van GHG en GLG met 10 cm 0 25 25 0 17 17 0 24 24
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Afbeelding 5.2 Berekende en gemeten grondwaterstand bij camping 
 

 
 

5.2.2 Maatgevende tussenfase 

 

Ter plaatse van de huidige locatie van de camping neemt de grondwaterstand toe met maximaal 0,2 m als 

gevolg van het hydraulisch aanbrengen van ophoogzand. Ter plaatse van de toekomstige locatie neemt de 

grondwaterstand toe met maximaal 0,5 m. Daarmee komt de grondwaterstand tot ca. NAP +0,5 m waardoor 

de ontwateringseis van grondwaterstand op 0,7 m onder maaiveld overschreden wordt. Na ca. 1 jaar is de 

grondwaterstand al afgenomen maar ligt lokaal nog altijd tussen de NAP+0,0 en NAP+0,5 m. Deze stijging 

in de grondwaterstand kan nadelige gevolgen hebben op de natuur en de bebouwing. Om nadelige effecten 

te mitigeren kan bijvoorbeeld perceelsdrainage aangelegd worden, of tijdelijke extra watergangen gegraven 

worden die het overtollige grondwater afvoeren. Zie hoofdstuk 6 voor een beschouwing van mogelijke 

mitigerende maatregelen. 
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6  

 

 

 

 

MITIGERENDE MAATREGELEN 

 

Perkpolder BV/HAZ heeft als standpunt dat de huidige situatie in de omgeving niet mag verslechteren door 

de aanleg van de golfbaan, m.a.w. de omgeving mag er geen nadelige effecten van ondervinden. Daarom 

heeft Perkpolder BV/HAZ na het bekend worden van de resultaten van de geohydrologische modelstudie 

ervoor gekozen de effecten op de omgeving tot een minimum te reduceren door een mitigerende 

maatregel. 

 

Drainage onder de golfbaan 

De gekozen maatregel bestaat uit het aanbrengen drainage op het huidige maaiveld onder de ophoging. In 

afbeelding 6.1 is het effect van de drainage tijdens, en na de aanleg gepresenteerd. Doordat de drainage de 

grondwaterstand onder het golfterrein op peil houd (de opbolling van het grondwater wordt sterk 

verkleind), door het overtollige grondwater af te voeren, verminderen de effecten op de omgeving. Zo zal de 

verandering van de grondwaterstand en kwel in de omgeving minimaal zijn en is het risico op verzilting sterk 

gereduceerd. 
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Afbeelding 6.1 Effect van drainage als mitigerende maatregel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Grondwatersituatie golfbaan na aanleg B. Grondwatersituatie golfbaan na aanleg met drainage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Grondwatersituatie golfbaan tijdens aanleg D. Grondwatersituatie golfbaan tijdens aanleg met drainage 
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7  

 

 

 

 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Dit rapport geeft via een geohydrologische modelstudie inzicht in het effect van het gewijzigde ontwerp van 

het golfterrein op de grondwaterstanden, stijghoogten in het watervoerend pakket en (zoute) kwel. In dit 

onderzoek is speciale aandacht voor de afgeleide effecten op aangrenzende landbouwgronden, woningen 

aan de westzijde en de aangrenzende camping. 

 

Het effect van de ingreep is berekend met een lokaal tijdsafhankelijk grondwatermodel dat is gecontroleerd 

met langjarige waarnemingen in peilbuizen. Het model wordt doorgerekend met de modelcode SEAWAT, 

hierdoor wordt dichtheidsstroming door zoet- en zoutgrondwater in de berekening meegenomen. Het 

model kent een vaste verdeling van de dichtheid in de tijd. 

 

De doorlaatfactor van het ophoogmateriaal is nog niet bekend. Daarom is het effect berekend met een 

worst-case inschatting voor de doorlaatfactor, namelijk 5 m/d. De weerstand van de nieuwe watergangen is 

20 dagen, dat is een relatief hoge weerstand waardoor de drainerende werking waarschijnlijk wordt 

onderschat. In dat geval wordt buiten de ontwikkeling een verandering van de GHG
1
 van minder dan 0,05 m 

berekend. De berekende stijging van de GLG
2
 is maximaal 0,1 m ten zuiden van de ontwikkeling en ter 

plaatse van de huidige camping.  

 

Een gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd voor de doorlaatfactor van het ophoogmateriaal, omdat de keuze 

hiervan nog niet gemaakt is. De berekening laat zien dat bij een lagere doorlaatfactor (kh = 1 m/d) de 

opbolling in de ophoging toeneemt en daardoor de uitstralingseffecten toenemen tijdens de GLG maar ook 

berekend worden in de GHG situatie. Een hogere doorlaatfactor (kh = 10 m/d) geeft een vermindering van 

de uitstralingseffecten, de eerder berekende zuidelijke verhoging van de GLG vermindert in omvang. 

Aanbevolen wordt om bij de selectie van het ophoogmateriaal met deze effecten rekening te houden.  

 

De maatgevende tussenfase treedt op in het laatste jaar van de ophogingswerkzaamheden. In dat jaar wordt 

de grootste hoeveelheid grond en water gesuppleerd en is de bergingscapaciteit van de freatische laag het 

grootst (de gehele ophoging is bijna gerealiseerd). Naar verwachting kan het water goed infiltreren in de 

aangebrachte zandlaag en is deze dus vrijwel volledig verzadigd. De effecten zijn berekend op verschillende 

tijdstippen tot 1 jaar na voltooiing van de suppletiewerkzaamheden. De grondwaterstanden ter plaatse van 

de landbouw ten zuiden en de camping aan de noordwestzijde nemen met maximaal 0,5 m toe als gevolg 

van de werkzaamheden. Na ca. 1 jaar zijn nog altijd verhogingen berekend van de grondwaterstand, tot 

500 m vanaf de projectlocatie. Ook de kwel in de omgeving neemt toe als gevolg van de werkzaamheden. 

De chloride concentratie van de kwelstroom is naar verwachting brak tot zout waardoor er een risico bestaat 

op verzilting in de omgeving. 

 

Op basis van de uitkomsten van de geohydrologische effectstudie heeft Perkpolder BV/HAZ besloten 

drainage aan te leggen onder de golfbaan om de effecten maximaal te reduceren. Hiermee kan er geen 

grote opbolling van de grondwaterstand ontstaan waardoor de effecten op de omgeving zoals toename van 

de grondwaterstand of kwel en verzilting sterk verminderen.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 GHG is de gemiddeld hoge grondwaterstand, dit komt overeen met een wintersituatie. 

2 GLG is de gemiddeld lage grondwaterstand, dit komt overeen met een zomersituatie. 
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BIJLAGE: CONTROLE EN AANPASSING GRONDWATERMODEL 

 

 

De controle en modelaanpassing en betreffen de volgende punten: 

- paragraaf i.1: verlengen van modelperiode; 

- paragraaf i.2: controle gemeten en berekende grondwaterstanden na 2009; 

- paragraaf i.3: controle aanwezigheid van buisdrainage; 

- paragraaf i.4: visuele kwalitatieve controle van de chlorideverdeling. 

 

 

I.1 Verlengen modelperiode 

 

De tijdsperiode van het grondwatermodel is verlengd tot 14 januari 2016. Hierbij heeft de invoer van 

neerslag en verdamping op eenzelfde wijze als in het huidige grondwatermodel plaatsgevonden. Er is van 

uitgegaan dat het buitendijks natuurgebied en het Veerplein op 1 moment is gerealiseerd, en wel op 25 juni 

2015 (na doorsteek van de dijk). Het buitendijkse natuurgebied is gemodelleerd via het constant head 

package, waarbij uit is gegaan van een buitenwaterstand van gemiddeld NAP + 0,13 m. 

 

Aan de zuidzijde van het buitendijkse natuurgebied is op 25 juni 2015 een kwelvoorziening in werking 

getreden. De kwelvoorziening bestaat uit verticale kwelbuizen en dient om de toename van de stijghoogte in 

het watervoerend pakket als gevolg van het getijdegebied te compenseren. In het project Metingen 

grondwatersysteem Perkpolder en werking kwelvoorziening (Deltares 2016) is het effect van de 

kwelvoorziening gemonitord. Uit de monitoring tot nu toe blijkt dat er geen direct effect is van de 

kwelvoorziening op de stijghoogte in de peilbuizen op grotere afstand van het getijdegebied (zie 

afbeelding I.1: EC101, EC111, EC118, EC119, Kalverdijk3, EC121, EC106). Er worden daarom geen invloed van 

de kwelvoorziening verwacht op de effectberekeningen voor de inrichting van het golfterrein. De 

kwelvoorziening is niet meegenomen in het model. 
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Afbeelding I.1 Ligging meetpunten project kwelvoorziening (Deltares 2014) 
 

 
 

 

I.2 Controle grondwaterstanden 

 

Gebruikte informatie 

Bij de controle van de gemeten en berekende grondwaterstanden en stijghoogtes is gebruik gemaakt van de 

peilbuismetingen verricht door Deltares in de volgende twee projecten: 

- nulmetingen in de hele Perkpolder tussen 2011-2013, project Nulmeting grondwater Perkpolder 

(Deltares 2014); 

- metingen in de oostelijke Perkpolder tussen 2014 en 2015, project Metingen grondwatersysteem 

Perkpolder en werking kwelvoorziening (Deltares 2016). 

 

Voor de controle van de grondwaterstanden en stijghoogtes in het model is gebruik gemaakt van de 

peilbuismetingen met een minimale meetperiode van 1 jaar. In tabel i.1 zijn voor de bruikbare 

peilbuisreeksen de diepte van de peilbuis en de meetperiode opgenomen. De locaties van deze peilbuizen 

zijn in afbeelding I.2 opgenomen. 

 

Opgemerkt wordt dat in het kader van het project Metingen grondwatersysteem Perkpolder en werking 

kwelvoorziening ook peilbuizen vlakbij de kwelvoorziening zijn bemeten (zie afbeelding I.1: Walsoorden 3 en 

peilbuis 1 tot en met 6). De meetreeks van deze peilbuizen is echter te kort om een volledige winter en 
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zomer periode te hebben gemeten (mei 2015 tot januari 2016) en zijn daarom niet meegenomen in de 

controle van het model. 

 

 

Tabel I.1 Bruikbare peilbuisreeksen 
 

Peilbuis Diepte* Meetperiode nulmeting Meetperiode kwelvoorziening (Deltares 2014) 

EC-101 diep  jan 2014 - jan 2016 

EC-102 ondiep mei 2011 - dec 2013 jan 2014 - jan 2016 

EC-102 diep mei 2011 - dec 2013 jan 2014 - jan 2016, onbruikbare metingen 

EC-103 diep mei 2011 - dec 2013  

EC-106 diep mei 2011 - dec 2013 jan 2014 - jan 2016, onbruikbare metingen 

EC-107 diep mei 2011 - dec 2013 jan 2014 - jan 2016 

EC-109 diep mei 2011 - dec 2013  

EC-110 diep mei 2011 - dec 2013  

EC-111 ondiep mei 2011 - dec 2013 jan 2014 - jan 2016 

EC-111 diep mei 2011 - dec 2013 jan 2014 - jan 2016 

EC-118 diep mei 2011 - dec 2013 jan 2014 - jan 2016 

EC-119 diep mei 2011 - dec 2013 jan 2014 - jan 2016 

EC-120 diep mei 2011 - dec 2013  

EC-121 diep  jan 2014 - jan 2016 

Zeedijk 12 ondiep mei 2011 - dec 2013  

Kalverdijk 3 ondiep mei 2011 - dec 2013 dec 2015 - jan 2016 

Kalverdijk 

13 

ondiep mei 2011 - dec 2013  

* Ondiep = freatische grondwaterstand, diep = stijghoogte watervoerend pakket. 

 

 

Afbeelding I.2 Ligging bruikbare peilbuizen 
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Vergelijking met model 

Uit de grafieken van de beschikbare peilbuisreeksen is op het oog de zomer- en winter grondwaterstand 

ingeschat. De meetreeksen zijn te kort om een statistisch correcte GHG en GLG waarde te berekenen 

(hiervoor is minstens 8 jaar metingen nodig). De zomer en -winter grondwaterstand is vervolgens globaal 

vergeleken met de GLG en GHG waarde die met het grondwatermodel is berekend over de modelperiode 

(2001-2016).  

 

In Tabel I.2 is de globale vergelijking van de berekende en gemeten meetreeksen opgenomen. In bijlage I.5 

zijn de grafieken opgenomen van de metingen en het modelresultaat. 

 

 

Tabel I.2 Globale vergelijking berekende en gemeten waarden 
 

Peilbuis Diepte Ingeschat obv metingen Berekend met model Verschil 

  

GHG (m NAP) GLG (m NAP) GHG (m NAP) GLG (m NAP) GHG (m) GLG (m) 

EC-101 diep -0.2 -0.8 -0.18 -0.77 0.02 0.03 

EC-102 ondiep -0.1 -0.6 -0.41 -0.96 -0.31 -0.36 

EC-102 diep -0.1 -0.5 -0.22 -0.79 -0.12 -0.29 

EC-103 diep 0 -0.5 -0.06 -0.64 -0.06 -0.14 

EC-106 diep -0.1 -0.7 -0.05 -0.71 0.05 -0.01 

EC-107 diep 0 -0.5 -0.15 -0.76 -0.15 -0.26 

EC-109 diep 0.4 -0.2 0.02 -0.37 -0.38 -0.17 

EC-110 diep 0.1 -0.6 0.10 -0.72 0.00 -0.12 

EC-111 ondiep 0 -0.8 -0.01 -0.73 -0.01 0.07 

EC-111 diep 0 -0.8 -0.03 -0.68 -0.03 0.12 

EC-118 diep 0.1 -0.6 0.01 -0.64 -0.09 -0.04 

EC-119 diep 0.1 -0.6 0.04 -0.66 -0.06 -0.06 

EC-120 diep 0 -0.45 0.00 -0.68 0.00 -0.23 

EC-121 diep 0 -0.7 0.08 -0.59 0.08 0.11 

Zeedijk 12 ondiep 0 -0.3 -0.06 -0.54 -0.06 -0.24 

Kalverdijk 3 ondiep 0.1 -0.5 0.20 -0.55 0.10 -0.05 

Kalverdijk 13 ondiep 0.1 -0.5 -0.05 -0.67 -0.15 -0.17 

        

gem. verschil 

     

-0.07 -0.11 

abs verschil      0.10 -0.14 

 

 

De grafieken in bijlage I.5 en Tabel I.2 geven aan dat de berekende GHG en GLG waarden redelijk tot goed 

overeenkomen met de ingeschatte GHG en GLG op basis van de meetreeksen. Er wordt daarom 
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geconcludeerd dat het model voldoende nauwkeurig en betrouwbaar is voor het berekenen van de 

verschileffecten van de aanleg van het golfterrein.  

 

Wel wordt opgemerkt dat de getijde invloed in de peilbuizen EC-109 diep en Zeedijk 12 ondiep niet 

zichtbaar is in de modelresultaten. In de meetreeksen van beide peilbuizen is een sterke getijde invloed 

zichtbaar, die zorgt voor een snelle fluctuatie van de stijghoogte bij de dijk (zie afbeelding I.3). Het 

grondwatermodel wordt doorgerekend in halfmaandelijkse periodes, waardoor de dagelijkse 

getijdefluctuatie niet wordt meegenomen. Er is voor de Westerschelde uitgegaan van een vaste gemiddelde 

waterstand van NAP +0,13 m. 

 

 

Afbeelding I.3 Gemeten stijghoogtes Zeedijk 12 ondiep en EC-109 diep 
 

 
 

 

Aanpassing in model 

Er worden op basis van de controle van de grondwaterstanden geen aanpassingen in het model voorgesteld.  

 

 

I.3 Controle drainage 

 

Gebruikte informatie 

Perkpolder beheer BV/HAZ heeft aangegeven dat op de huidige camping geen drainage aanwezig is. Ten 

oosten van de camping (in het bouwland) ligt wel drainage. Ten zuiden van de camping ligt geen drainage. 

Dit is op kaart weergegeven in afbeelding I.4. 

 

Vergelijking met model 

In het model is op alle percelen een drainageniveau van mv – 0,9 m aangehouden.  

 

Aanpassing in model 

De drainage in de omgeving van de camping is in het grondwatermodel aangepast op basis van 

bovenstaande informatie. Afbeelding I.2 laat zien dat ter plaatse van de camping peilbuis EC 109 staat. In 

bijlage I.5 is de grafiek van deze peilbuis opgenomen. Zichtbaar is dat de berekende grondwaterstand na de 

aanpassing (bordeaurode stippellijn) nauwelijks verschilt van voor de aanpassing (lichtblauwe doorgetrokken 
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lijn). Dit komt doordat de berekende grondwaterstand veelal lager is dan het niveau van de 

perceelsdrainage. In de zuidelijk gelegen peilbuis EC-120 is wel een vernatting berekend. 

 

 

Afbeelding I.4 Blauwe en rode zone geven gebieden zonder perceelsdrainage weer 
 

 
 

 

I.4 Controle chlorideverdeling 

 

Gebruikte informatie 

Bij de kwalitatieve controle van de chlorideverdeling in het grondwatermodel is gebruik gemaakt van de 

door Deltares uitgevoerde EC-sonderingen (Deltares 2014) en de electromagnetische geleidingscatering 

vanuit een helikopter in 2009 (HEM-metingen, Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe 2011).  

 

In het projectgebied zijn 14 EC-sonderingen met een maximale diepte van 20 m-mv beschikbaar (Deltares 

2014). Met de EC-sonderingen wordt de conusweerstand, de wrijvingsweerstand en het geleidingsvermogen 

van de ondergrond geregistreerd. Hiermee kan de diepte van de overgang naar zout grondwater worden 

vastgesteld. In afbeelding I.5 is door Deltares een ruimtelijk beeld samengesteld van het voorkomen van zoet 

grondwater, op basis van de EC-sonderingen. Een vergelijking met het REGIS 1.000 mg/L grensvlak geeft aan 

dat de grens van de zoetwaterbel bij de Noordstraat en Walsoorden op basis van deze informatie verder 

naar het zuidwesten ligt. In de Kievietspolder lijkt de zoetwaterbel op basis van deze informatie dikker te zijn 

dan in REGIS (Deltares 2014).  

 

De EC-sonderingen geven de diepte van de overgang van zoet naar zout grondwater het meest nauwkeurig 

aan. De sonderingen worden gebruikt voor een controle van de diepte van de zoetwaterlens in het model. 
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Afbeelding I.5 Diepte van het zoet-brak grensvlak volgens EC-sonderingen en geo-elektrisch onderzoek (Deltares 2014) 
 

 
 

 

De electromagnetische geleidingscatering is uitgevoerd langs diverse vluchtlijnen boven het projectgebied, 

waarbij de bodemgeleidbaarheidswaarden op verschillende diepten zijn gemeten. Op basis van de profielen 

is een schatting van de dikte van de zoetwaterbel gemaakt door Bundesansalt fur Geowissenschaften und 

Rohstoffen (BRG) (afbeelding I.6). Het beeld uit de afbeelding komt globaal overeen met de conclusies op 

basis van de EC metingen hierboven.  

 

De HEM-metingen geven een goede indicatie van de begrenzing van de zoetwaterlens. De exacte diepte van 

de zoetwaterlens is echter minder nauwkeurig. De HEM-metingen worden gebruikt voor een controle van de 

ruimtelijke aanwezigheid van de zoetwaterlens in het grondwatermodel. 
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Afbeelding I.6 Schatting dikte zoetwaterbel op basis van electromagnetische geleidingskartering (Bundesanstalt fur 

Geowissenschaften und Rohstoffe 2011) 
 

 
 

 

Vergelijking met model 

In het grondwatermodel uit 2009 is het zoet-zoutgrensvlak van de REGIS-database ingevoerd.  

- in de bovenste modellaag (mv tot NAP -5 m) is uitgegaan van een chloride concentratie van 250 mg/L; 

- de begrenzing van de zoetwaterbel in modellaag 2, 3 en 4 is opgenomen in de onderstaande afbeelding; 

- in modellaag 5 en 6 (NAP -20 m en dieper) is uitgegaan van een chloride concentratie van 12.000 mg/L.  

 

In afbeelding I.7 zijn de beschikbare meetgegevens van de zoetwaterbel opgenomen samen met de huidige 

begrenzing in het grondwatermodel. Uit deze figuur blijkt het volgende: 

- de grens van de zoetwaterbel in modellaag 2 ligt te ver naar het westen. Ten westen van de Oostdijk is 

volgens de HEM metingen geen zoetwaterbel aanwezig. De HEM metingen geven aan dat de 

zoetwaterbel in de omgeving van de Kalverdijk in Kreverhille ligt; 

- de grens van de zoetwaterbel bij de Noordstraat en Walsoorden ligt in werkelijkheid verder naar het 

zuidwesten dan aangehouden in het grondwatermodel (met name in laag 2).  
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Afbeelding I.7 Vergelijking zoetwaterbel in model en metingen 
 

 
 

 

Aanpassing in model 

Op basis van bovenstaande analyse is de ligging van de zoetwaterbel in het grondwatermodel aangepast 

conform de schematisatie in afbeelding I.8. De aangegeven begrenzing in modellaag 4 is ook in modellaag 5 

toegepast. Door de aanpassing wijzigt de berekende grondwaterstand. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in 

peilbuis EC-102 diep (locatie in afbeelding I.2, grafiek in bijlage I.5), de prestatie in de winter verbetert. 

 

 

Afbeelding I.8 Aanpassing zoetwaterbel in grondwatermodel 
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I.5 Grafieken 
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Vragen tbv bestek  Sanering Kavelpad D in de Perkpolder te Walsoorden 

Locatie: Blz nr. Vraag: 

werkomschrijving   

   

1.3.1 3/4 wat verstaat u onder / bedoelt u met ontzorgen? 
wat is voor u belangrijk ten aanzien van de planning van de 
werkzaamheden? 
wat verstaat u onder een efficiënte aanpak? 
welke vergunning aanvragen dienen door de inschrijver te worden 
gedaan en hoe gaat u dit beoordelen in het plan van aanpak? 
wat valt er onder de voorbereiding van de sanering en hoe gaat u dit 
beoordelen. 
hoe vindt de beoordeling van het plan van aanpak in het algemeen 
plaats en door wie wordt dat gedaan? 
wat zijn “de eisen omschreven in de aanvraag”?  
wat verstaat u onder extra ontzorgen? 
wat verstaat u onder volledig ontzorgen? 
wat is de gewenste planning? Welke datum wordt opdracht verstrekt? 
 

1.8 4 kunt u een maximaal kortingsbedrag opgeven, bijv. 10% van de 
aanneemsom? 

2.2 5 welke vergunningen zijn al door de OG verzorgd en welke dienen door 
de inschrijver te worden verzorgd? 
moeten wij de busmelding op saneringsbeschikking ook regelen 
Wie is de eigenaar van het pad? 
Zijn er nog leges verschuldigd voor evt. gebruik van ruimte t.b.v. keet 
e.d.? 

3.6 7 Is de werklocatie tijdens de uitvoerring bereikbaar vanaf tweezijden.? 
Worden er nog transportroutes voorgeschreven i.v.m. andere 
werkzaamheden in het gebied? 
Het pad komt dus 0,5 m lager te liggen dan  het naast gelegen 
akkerland? Of moet er grond van het akkerland worden gebruikt om 
de verlaging te compenseren? 

3.10 7 Wordt er ruimte ter beschikking gesteld naast het te saneren gebied 
t.b.v. opstellen san. Unit etc? 

3.12 7 Kan de inschrijfstaat verder worden uitgesplitst met meer en 
eenduidigere posten? Bij voorbeeld verreken bare posten voor te 
ontgraven grond, transport/afzet, aantal bodemmonsters ter 
verificatie (kan sterk oplopen bij afwijkende verontreiniging). 

   

   
Strukton Milieutechniek  
Postbus 8800 
4820 BC  BREDA 

 



 

 

 

Datum: 19-01-2015. 

 

 

 

 

 

Hierbij onze vragen om verduidelijking en inlichtingen van deze werkomschrijving. 

 Uitnodigingsbrief 

In de uitnodigingsbrief wordt aangegeven dat de formulieren model K en Eigen Verklaring bij 

de offerte gevoegd moeten worden. Deze documenten zijn echter niet in de werkomschrijving 

opgenomen, enkel een Verklaring inzake inschrijvingsvereisten. Kunnen de betreffende 

formulieren bij de NvI verstrekt worden? 

 

 

Inlichtingen: 

Asbestsanering Kavelpad D in de 

Perkpolder 

Project   : Asbestsanering Kavelpad D in de Perkpolder  
Besteknummer  : - 
Opdrachtgever  : Perkpolder Beheer BV 
Aannemer  : H4A Infratechniek BV 

Projectnummer : I15M0620 

              Directie : Perkpolder Beheer BV 

  Voorbereiding    : 

 



3/7/2014   

                                          Alarmkaart                       
 

ALARM                        politie / brandweer / ambulance 

 
Na EHBO en / of 

overbrengen ziekenhuis: 

 

Adres aannemer  • Koegorsstraat 17 Sluiskil 

Telefoonnummer • 0115-478240 

Directie / gsm • 

Projectleider/ gsm • 

Adres werklocatie • Perkstraat 1 en 3 Walsoorden 

  

- 
� Medewerker / betrokkene meldt ongeval aan 

de Directie 
 
� Directie meldt ongeval aan veiligheidskundige   
 
� Directie/veiligheidskundige meldt ongeval aan: 

- arbeidsinspectie * 
- Familie 

(* bij ziekenhuisopname of blijvend letsel) 
 

� Directie meldt ongeval bij de 
verzekeringsmaatschappij 

 
� Directie, veiligheidskundige en uitvoerder 

onderzoeken de oorzaken van een ongeval. 
 
� Naar aanleiding van de uitkomst van het 

onderzoek wordt  er een ongevalanalyse 
rapport opgesteld. 

 
 
 

 
Brand 
 
Probeer indien mogelijk zelf te blussen. 
Indien niet mogelijk: bel 112 en 
vermeld naam, locatie en omvang van 
de brand. 

 
                   Sluit ramen en deuren van bouwkeet, 
                   Evacueer de aanwezigen. 
 

Ongeval 
 
Informeer de aanwezige BHV-er. 
Indien niet mogelijk of ernstig letsel:  

                   bel 112 en vermeld naam, locatie en  
                   aard van het ongeval.  
         
                   Blijf bij het slachtoffer en kalmeer 
                   deze. 

 
Ontruiming 
 

 
                   Verlaat rustig het terrein. Volg  
                   eventuele instructies op van aanwezige 
                   BHV-ers of hulpdiensten.  
                   Help bezoekers.  
 
                   Begeef u naar de aangegeven  
                   verzamelplaats (bouwkeet) 
                    

BHV’ers 

 

Op locatie • 

GSM • 

Overige zaken 

 
Bij calamiteiten altijd collega’s op de bouw/saneringsplaats 
waarschuwen! 
 
 

Overige telefoonnummers 

 
Belangrijke telefoonnummers en adresgegevens (hulpverlenende) 
instanties 
 
 
Algemeen Alarmnummer : 112  
 
Politie (niet spoedeisend)                : 0900 – 8844/112 
 
Brandweer                               : 112 
 
Ambulancedienst                 :112  
 
Regionale Huisartsenpost               : 0114-686800 
(Groenendijk 52 Kloosterzande) 
 
Ziekenhuis                                       : 0115-688000 
(Wielingenlaan 2 Terneuzen) 
 

 

 

112 



Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: 3T

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Perkstraat 1 Walsoorden
Werkgever De Bokx BV
Monsternummer ab6.1
Veiligheidskundige

Buitentemperatuur (°C) 12
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 3T
Bepalende stof(fen) Asbest
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.

07-03-2014 11:47, 1/5



Stoffen en concentraties:

Organische stof 4.00
Lutum 8.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Asbest 1200.0 0.0

07-03-2014 11:47, 2/5



Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Asbest
Concentratie grond 1200.0
Interventiewaarde grond 100.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 100.0
Maximale waarde wonen (grond) 99.99
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 99.99
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.0
T&F klasse van toepassing Ja

07-03-2014 11:47, 3/5



Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Asbest
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Vluchtige stof
2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Asbest

07-03-2014 11:47, 4/5



Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.

07-03-2014 11:47, 5/5



Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: 1T

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Perkstraat 3 Walsoorden
Werkgever De Bokx BV
Monsternummer M6 04
Veiligheidskundige

Buitentemperatuur (°C) 12
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 1T
Bepalende stof(fen) Zink
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.

07-03-2014 11:32, 1/5



Stoffen en concentraties:

Organische stof 4.20
Lutum 8.20

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Zink 500.0 0.0

07-03-2014 11:32, 2/5



Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Zink
Concentratie grond 500.0
Interventiewaarde grond 720.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 416.0571
Maximale waarde wonen (grond) 200.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 115.5714
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 800.0
T&F klasse van toepassing Ja

07-03-2014 11:32, 3/5



Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Zink
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Zink

07-03-2014 11:32, 4/5



Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.

07-03-2014 11:32, 5/5
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Opgesteld door      : Aannemingsbedrijf de Bokx B.V. 
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1 INLEIDING 

 

De directie van Aannemingsbedrijf de Bokx B.V., hierna te noemen de Bokx, is ervan overtuigd dat 

een goed en effectief beleid ten aanzien veiligheid en gezondheid (V&G), gebaseerd op de vigerende 

regelgeving en voorschriften, één van de peilers van een kosteneffectieve en economisch 

verantwoorde bedrijfsvoering is. 

 

Dit strekt tot voordeel van zowel de onderneming, in het bijzonder haar aandeelhouders, haar 

werknemers en haar onderaannemers, als mede haar opdrachtgevers.  

 

Het behoort tot de taak van alle personeelsleden invulling te geven aan dit V&G beleid. Een 

onderdeel van de taakuitvoering van alle personeelsleden is dan ook de correcte toepassing van het 

V&G beleid en toe te zien dat anderen werkzaam in de directe nabijheid dit ook doen, evenals zijn of 

haar direct ondergeschikten. 

Het is het recht en de plicht van alle personeelsleden bij geconstateerde afwijkingen van het V&G 

beleid handelend op te treden Het V&G beleid vindt zijn uitwerking in het ISO 9000, VCA**, BRL 7001 

en BRL 7002 gecertificeerde KAM Handboek. 

 

Op de locatie van Perkstraat 1 en 3 te Walsoorden is een bodemverontreiniging aanwezig. Op 

perkstraat 1 betreft het een asbesthoudende erfverharding, ca. 210m3. Op Perkstraat 3 betreft het 

een verontreiniging met zink, sterk verontreinigd 50m3 en licht verontreinigd 245m3.  
 

Door de aard van de werkzaamheden (werkzaamheden in verontreinigde grond en/of in verontreinigd 

grondwater) en doordat mogelijk diverse (onder)aannemers tegelijk aanwezig zijn ontstaan (extra) 

risico’s. Door goede planning en coördinatie tussen de verschillende (onder)aannemers kunnen deze 

risico’s zo beperkt mogelijk gehouden worden  
 

Het project management stelt zich als doel: 

•  dat het project over de gehele duur zonder incidenten met arbeidsverzuim wordt uitgevoerd; 

•  dat gedurende de loop van het project risicomeldingen door de werknemers gegenereerd 

zullen worden ter lering voor het verdere verloop van het project en vervolg projecten; 

•  het project uitgevoerd zal worden met een minimum aan (V&G) overlast voor de omgeving. 
 

In dit uitvoeringsplan bodemsanering zijn de basisregels opgenomen om het project op een 

verantwoorde wijze uit te voeren. Het plan bestaat uit gegevens van het project, beschrijvingen van 

de uit te voeren werkzaamheden, de te verwachten risico's met beheersmaatregelen, wijze van 

communicatie tussen betrokkenen evenals hun taken en verantwoordelijkheden. Het plan is 

gebaseerd op informatie uit: 
- Rapportage Milieukundig bodemonderzoek Westelijke Perkpolder van Witteveen + Bos met 

kenmerk MDB221-17-P d.d. 12 maart 2012; 
- Vooronderzoek, verkennend bodemonderzoek en asbestonderzoek Perkstraat 3 te Walsoorden 

van ATKB met kenmerk 20101175/rap01 d.d. 8 december 2010; 
- Nader bodemonderzoek Perkstraat 3 te Walsoorden van ATKB met kenmerk 20101351/rap01 

d.d. 27 januari 2011; 
- Eindrapport aanvullend asbestonderzoek Perkstraat 1 te Walsoorden van SMA Zeeland BV met 

kenmerk 23130202 d.d. 3 december 2013; 
- Eindrapport nader bodemonderzoek Perkstraat 3 te Walsoorden van SMA Zeeland BV met 

kenmerk 23130216 d.d. 7 januari 2014; 
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- Plan van aanpak sanering asbestweg Perkstraat 1 te Walsoorden van SMA Zeeland BV met 
kenmerk 23134031 d.d. 12 december 2013; 

- Melding Immobiel BUS-sanering Perkstraat 3 te Walsoorden d.d. 16-01-2014; 
- berekening veiligheidsklassen conform CROW 132 (zie bijlage 1) 

 
 

Het uitvoeringsplan is een dynamisch document. Tijdens de uitvoering van het project kunnen zaken 

zich wijzigen door onvoorziene omstandigheden en/of nieuwe inzichten. Het uitvoeringsplan zal hier 

op geactualiseerd worden. 

 

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het uitvoeringsplan met alle direct betrokkenen 

gecommuniceerd. Het plan is op de projectlocatie aanwezig en voor iedere betrokkene inzichtelijk. 

 

Het uitvoeringsplan is opgesteld conform de eisen van de Arbo-wet, het Arbobesluit - afdeling 

Bouwplaatsen, de CROW-publicatie 132 en BRL SIKB 7000 met bijbehorend(e) protocol(len). 
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2 PROJECTGEGEVENS 
 

2.1 Algemeen 
 

Naam project  

Straat en nummer(s) Perkstraat 1 en 3 

Postcode en plaats  4588 RD Walsoorden 

Kadastrale aanduiding Hontenisse, sectie L nr. 964, 1235 en 1236 

Werkzaamheden Perkstraat 1: Ontgraven en afvoeren met asbest verontreinigde grond, ca. 
210m3 
Perkstraat 3: Ontgraven en in depot zetten licht verontreinigde grond, ca. 
245m3 
Perkstraat 3: Ontgraven en afvoeren sterk verontreinigde grond, ca. 50m3 

 

2.2 (deel) locaties 
 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen met name veiligheids- en gezondheidsrisico's 
ontstaan bij het ontgraven, afvoeren en verwerken van verontreinigd materiaal. Op basis van de 
uitgevoerde bodemonderzoeken zijn de onderstaande activiteiten, saneringsdoelstellingen en 
veiligheidsklassen ingedeeld. 
 

Locatie + 
verontreiniging 

Activiteit + 
saneringsdoelstelling 

Diepte 
Veiligheidsklasse 

B 1T 2T 3T 1F 2F 

Perkstraat 1 Ontgraven en afvoeren 
asbesthoudende ca. 
700m2 erfverharding (zie 
tekening) 

0,00 - 0,30 
m - mv 

O O O ● O O 

Perkstraat 3 Ontgraven en afvoeren 
sterk  verontreinigde grond 
(zie tekening) 

0,00 - 1,00  
m-mv O ● O O O O 

Perkstraat 3 Ontgraven en in depot 
zetten licht verontreinigde 
grond (zie tekening) 

0,00 - 0,50 
m - mv O ● O O O O 

 
 
 

2.3 Globale omschrijving van het te realiseren werk 
 

Locatie Perkstraat 1 

Op deze locatie is een met asbest verontreinigde erfverharding aanwezig met een oppervlak van ca. 

700m2. De erfverharding wordt ontgraven tot 0,30m – m.v. De verontreinigde grond (totaal ca. 

210m3) zal worden ontgraven onder begeleiding van de milieukundig begeleider en direct worden 

geladen in vrachtauto's en afgevoerd naar Jaartsveld Groen en Milieu te Steenbergen. 

 

Locatie Perkstraat 3 

Op deze locatie is met zink verontreinigde grond aanwezig. Op een oppervlakte van ca. 490m2 is licht 

verontreinigde grond aanwezig. De licht  verontreinigde grond zal worden ontgraven onder 

begeleiding van de milieukundig begeleider tot een diepte van ca. 0,50m – m.v.. De vrijkomende 

grond zal in depot worden gezet voor een partijkeuring. Afhankelijk van de keuringsresultaten zal een 

verwerkingslocatie worden bepaald.  
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Op een oppervlakte van ca. 50m2 is sterk verontreinigde grond aanwezig. De sterk  verontreinigde 

grond zal worden ontgraven onder begeleiding van de milieukundig begeleider tot een diepte van ca. 

1,00m – m.v.. De vrijkomende grond zal direct worden geladen in vrachtauto's en afgevoerd naar 

Innovarec / CSI aan de Ameliaweg te Westdorpe. 
 

De werkzaamheden bestaan globaal uit de volgende onderdelen; 

• KLIC-melding en overige meldingen; 

• Aanvoer materieel; 

• Inrichten bouwterrein met deco-unit, rijplaten, etc; 

• Kick-off meeting door HVK-er 

• Ontgraven en afvoeren met asbest verontreinigde grond, onder toezicht milieukundig 

begeleider, ca. 210m3; 

• Ontgraven sterk verontreinigde grond, onder natuurlijk talud en onder toezicht 

milieukundig begeleider tot een diepte van ca. 1,00– maaiveld, ca. 50m3; 

• Afvoeren van de verontreinigde grond naar Innovarec / CSI; 

• Ontgraven licht verontreinigde grond, onder natuurlijk talud en onder toezicht milieukundig 

begeleider tot een diepte van ca. 0,50– maaiveld, ca. 245m3 en in depot zetten; 

• Aanvullen en egaliseren van de ontgravingslocatie met aanwezige grond; 

• Opruimen bouwterrein, afvoer materieel 
 

2.4 Gevarenklasse 
Stof Concentratie 

grond mg/kg ds 

Concentratie 
grondwater 
ug/l 

veiligheidsklasse Bepalende stof 

Perkstraat 1 

Asbest 1200 mg/kg d.s.  3T asbest 
Perkstraat 3 

Zink 500 mg/kg d.s.  1T zink 

In bijlage 1 is een uitdraai van de klasse-bepalingen opgenomen. 
 

2.5 Betrokken partijen 
 

Opdrachtgever : Provincie Zeeland  

Contactpersoon : Mob.  :  

Adres/postbus : Abdij 6 Fax  : 0118-626949 

Postcode/Plaats : 4331 BK Middelburg E-mail  :  

Tel.  :  0118-631011  
 

Naam saneringslocatie :   Ligging saneringslocatie:  

Adres  : Perkstraat 1 en 3 Tel. :  

Postcode/plaats : 4588 RD Walsoorden Fax :  
 

Directievoerder : Perkpolder Beheer BV Mob.  : 

Contactpersoon : Tel.  :  

Adres/postbus : Postbus 14 Fax  :  

Postcode/plaats : 4587 ZG Kloosterzande E-mail  : 
 

MKB  : SMA Zeeland BV Tel.  :  

Contactpersoon : Mob.  : 

Adres/postbus : Heinkenszandseweg 22 Fax  : 

Postcode/plaats : 4453 VG ‘s-Heerenhoek E-mail  : 
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O MVK ● HVK (aangeven van toepassing) Telefoonnr. : 

Naam  : Janse arbo- en veiligheidsadvies Mob.  : 

Adres/postbus : Glenn Millerlaan 5 Fax  :  

Postcode/plaats : 4462 LM Goes E-mail  : 
 

O AH O MOSHE (aangeven van toepassing) Telefoonnr. :  

Naam  :  Mob.  :  

Adres/postbus :  Fax  :  

Postcode/plaats :  E-mail  :  
 

Hoofdaannemer: Sagro Zeeuws-Vlaanderen BV Mob.  : 

Contactpersoon : Postcode/plaats : 4530 AC Terneuzen 

Adres/postbus : Postbus 138 Fax  : 

Tel.  : E-mail  : 

*Indien eigenaar tevens opdrachtgever is behoeven deze gegevens slechts één keer ingevuld te worden. 
 
2.5.1 Partijen overig 
 

Bevoegd gezag : RUD Zeeland 

Contactpersoon : Postcode/plaats : 4531 GZ Terneuzen 

Adres/postbus : Stadhuisplein 1 Fax  : 

Tel.  : E-mail  :  
 

Inspectie ILT :  

Contactpersoon : Postcode/plaats : 2500 BD Den Haag 

Adres/postbus : Postbus 16191 Fax  :  

Tel.  : E-mail  : 
 

Inspectie SZW :  

Contactpersoon :  
Postbus: 820  
3500 AV Utrecht 

Adres/postbus :  Fax  :  

Tel.  : 0800 – 5151 E-mail  :  
 

Transporteur : Kole Transport 

Contactpersoon : Postcode/plaats : 4453 VG 's-Heerenhoek 

Adres/postbus : Heinkenszandseweg 22 Fax  : 

Tel.  : E-mail  : 
 
 

Bewerkingsinrichting: Innovarec / CSI 

Contactpersoon : Postcode/plaats : 4554 LX Westdorpe 

Adres/postbus : Ameliaweg 1 Fax  : 

Tel.  : E-mail  : 
 

Stortplaats :  

Contactpersoon :  Postcode/plaats :  

Adres/postbus :  Fax  :  

Tel.  :  E-mail  :  
 

Bewerkingsinrichting: Jaartsveld Groen & Milieu 

Contactpersoon : Postcode/plaats : 4650 PC Steenbergen  

Adres/postbus : Postbus 136 Fax  : 

Tel.  : E-mail  : 
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2.6 Gegevens projectorganisatie 
 

Naam  : De Bokx B.V. E-mail  : 

Contactpersoon : Mobiel nr. : 

Adres  : Ambachtstraat 20 Postcode/Plaats : Terneuzen 

Tel.  : Fax  : 
 

Werkorganisatie 

● Bedrijfsleider               : ● KAM-coördinator: 

● Uitvoerder  : ● EHBO'er/BHV'er  : 

● Meew. Voorman/DLP : ● MKB  :  

● KVP   : ● HVK  : 

● Werkvoorbereider : O MVK  :  

● Machinist  : O AH  :  

● Chauffeur  : 1 O MOSHE :  

● Aantal medewerkers : 4 O  
 
 
Legenda: 
KVP = Kwaliteitsverantwoordelijke persoon   MKB = Milieukundig begeleider 
DLP = Deskundig leidinggevende projecten   OPM = Operationeel Medewerker 
HVK = Hogere Veiligheidskundige    MVK = Middelbaar Veiligheidskundige 
AH = Arbeidshygiënist     BHV = Bedrijfshulpverlener 
MOSHE = Master in occupational Safety and Health and Environment WB = Werkvoorbereider 
 
2.6.1 Taken, verantwoordelijkheden en rolverdeling 
Toelichting: taken aangeven die van toepassing zijn. 
 

Taak/verantwoordelijkheid 
Opdracht-

gever 
Directie-
voerder 

MKB KAM DLP/KVP HVK MVK AH 

Melding aan bevoegd gezag O O ●      

Directievoering O ● O - - - - - 

Milieukundige processturing - - ● - - - - - 

Milieukundige verificatie - 
grond/depots 

- - ● - - - - - 

Milieukundige verificatie - 
grondwater 

- - ● - - - - - 

Controle/actualisatie uitvoeringsplan - - ● - ● ● O O 

Uitvoering conform uitvoeringsplan - - - - ● - - - 

Werk-/VGM-instructie - - - - ● ● O O 

Dagelijks operationeel toezicht - - O - ● - - - 

Toezicht VGM-zaken - - - ● ● O O O 

Coördinatie en organisatie 
maatregelen 

- - - - ● - - - 

Afstemming werk-/rusttijden - - - - ● - - - 

Veiligheidskundige begeleiding - - - - - ● O O 

Communicatie met CI, I-SZW, I-LT 
en bevoegd gezag 

- O ● ● - - - - 

Bijhouden logboek - - O - ● - - - 

Bijhouden grondbalans - - O - ● - - - 

Afwijkingen - ● ● ● ● O O O 

Milieukundige metingen 
(vocht/PID etc.) 

- - O - ● - - - 
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Taak/verantwoordelijkheid 
Opdracht-

gever 
Directie-
voerder 

MKB KAM DLP/KVP HVK MVK AH 

Specifiek: 
        

2.7 Planningsgegevens 
 

Geplande aanvangsdatum van de saneringswerkzaamheden: 11-03-2014 

Datum gereed / oplevering: na ca. 6 werkbare dagen. 

Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de locatie aanwezig zal zijn: 4 

Vermoedelijk aantal werkgevers op de locatie: 1 

 
 

3. OVERLEG EN VOORLICHTING 

 

Alle betrokken werknemers zullen voor aanvang van de werkzaamheden door de 

veiligheidscoördinator worden geïnformeerd over de aard van de werkzaamheden en de daarbij 

behorende veiligheids- en arbeidshygiënische voorschriften. De werknemers dienen vaardigheid te 

bezitten in het gebruik en het dragen van (speciale) beschermende kleding. 

 

Daarnaast dienen de leidinggevende op de locatie een opleiding m.b.t. het veilig en gezond werken in 

of met verontreinigd grond en verontreinigd (grond) water te hebben gevolgd.  

 

Aan personen die de verontreinigde zone voor de eerste keer zullen betreden, reikt de aannemer de 

op het werk betrekking hebbende regels en voorschriften uit m.b.t. persoonlijke bescherming en 

arbeidshygiëne op schrift uit. De betrokken werknemers dienen schriftelijk te bevestigen op de hoogte 

te zijn van de geldende voorschriften.  

 

Voorafgaand aan de uitvoering moeten alle bij het werk betrokken werknemers onderricht hebben 

ontvangen met betrekking tot: 

 

•  Veiligheidsklasse en aard van de verontreinigende stoffen op het werkterrein; 

•  Arbeidshygiëne risico,’s van de aangetroffen toxische stoffen; 

•  Uitleg over de zonering en de te treffen veiligheidsvoorzieningen; 

•  Juist gebruik van de PBM’S en de in acht te nemen veiligheid- en arbeidshygiënische 

maatregelen; 

•  Welke meetapparatuur wordt ingezet; 

•  Dagindeling (arbeidstijden en werkwijze); 

•  Organisatorische aspecten, verantwoordelijkheden en procedures i.g.v. calamiteiten; 

•  Algemene en bijzondere aandachtspunten; 

•  Gedragsregels. 

 

    

Deze voorlichting en onderricht is verplicht voor onderaannemers en nevenaannemers, nutsbedrijven, 

ZZP-er, directie, toezichthouder, etc. etc. die op of in de directe omgeving van de verontreinigde zone 

werkzaamheden verrichten. 

 

Voor bezoekers die onder begeleiding het terrein betreden volstaat een verkorte voorlichting. 
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Er dient een presentielijst door alle betrokkenen te worden ondertekend. 

 
 

4. RISICO’S 
 

4.1 Algemeen 
  

Nr. Risico Gevolg Maatregelen 
1 Aansluiten  (bouw-) 

elektra/verlichting 
Elektrocutie, letsel / 
schade 

Laat de werkzaamheden uitvoeren door 
een erkende installateur 
- Aansluitingen uitvoeren en onderhouden 
conform de voorschriften  
- Installatie regelmatig controleren en 
bouwkast c.a. afsluiten met slot. 

2 Brand- en/of explosiegevaar Letsel en schade - Beperken brandgevaarlijke     
  werkzaamheden en producten 
- Blusmiddelen aanwezig op locatie 

3 
 

Machinaal ontgraven:  
Vallen van hoogte door te 
steile taluds  

Lichamelijk letsel  Ontgravingen afzetten. Taluds afstemmen 
op grondsoort  

4 Omvallen van machine door 
instabiele grondslag of 
waterbezwaar waardoor  

Lichamelijk letsel / 
schade 

- Zorgen voor stabiele ondergrond; zonodig 
grondverbetering toepassen of machine op 
draglineschotten plaatsen en zorgen voor 
juiste plaatsing.  

-Bij onvoldoende gegevens over grondslag, 
bodemonderzoek uitvoeren en 
interpreteren. 

-Buiten draaibereik van de kraan blijven 

5 Beschadiging/doorboren 
kabels en/of leidingen 

Elektrocutie, letsel / 
schade 

-KLIC-melding en locatie leidingtekeningen 

Voorgraven / voorboren met de hand tot 
minimaal 1,2 m of zoveel dieper, te bepalen 
op basis K&L-gegevens. 

-Kabel- en leidingdetectie apparatuur 
gebruiken 

6 Bedelving door instortend 
talud 

Lichamelijk letsel -Werken met veilige taluds, minimaal 2 
toegangen tot de put. 

-Grondkerende constructie toepassen, bijv. 
sleufbekisting of damwand – 

-Bij diepte groter dan 1,2 m zijn 
stabiliteitsmaatregelen verplicht 

-Zorgen dat ontgraving droog is, bemaling 
toepassen, afgestemd op grondslag en 
ervaringen 

-Zorg dat depots op voldoende afstand van 
taluds zijn opgeslagen 

7 Instorten taluds onder 
invloed van neerslag 

Lichamelijk letsel / 
schade 

-Ten tijde van (overvloedige) neerslag mag 
de ontgraving niet worden betreden  

- Geldt ook voor een ontgravingsput waarin 
water staat  

- De ontgravingsput moet in deze 
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omstandigheden geïnspecteerd en 
vrijgegeven worden door de " competent 
persoon" (kvp, voorman, 
veiligheidskundige). 

8 Instorten van diepe 
ontgravingen door gebruik 
van geen of onjuiste 
stabiliteitsmaatregelen 

Lichamelijk letsel 
/schade 

- Bij ontgravingen dieper dan 7 meter 
moeten de ontgraving en 
stabiliteitsmaatregelen aantoonbaar zijn 
doorgerekend door een ingenieur met 
aantoonbaar voldoende kennis en ervaring 
- De getroffen voorzieningen goed 
onderhouden en voortdurend checken. 

9 Bedolven worden door grond 
uit bak van kraan 

Lichamelijk letsel 
/schade 

-Buiten draaibereik van de kraan blijven / 
geen personen in tijdens in ontgraving 
tijdens ontgraven 

10 Aanrijdgevaar personen Lichamelijk letsel / 
schade 

-Maximum snelheid 5 km/h;  

-Achteruitrijd signalering  

- Zorgen dat spiegels en ramen schoon zijn     
en dat dode hoeken beperkt worden  

- Communicatie en instructie                          
- Overzichtelijke indeling werkterrein 

-fluoriderende kleding dragen 

11 Orde en netheid Onveilige situaties 
(struikelen, vallen 
e.d.)  

- Materialen en gereedschappen opruimen 
- Werkterrein schoon houden 
- Dagelijks toezicht en periodiek inspecties 

12 Gevaar gereedschappen Letsel t.g.v. hitte, 
snijden, lawaai, 
draaiende delen  

- Juist gebruik gereedschap (instructie) 
- Juiste pbm´s gebruiken 
- Periodiek keuren gereedschappen 

13 Tillen Letsel (rug) - Zoveel mogelijk gebruik maken van  
  mechanische hef- en transportmiddelen 

14 Vallende lading Letsel en schade - Deugdelijk, gekeurd hijsmateriaal 
- Juiste pbm´s gebruiken (helm e.d.) 

15 Stofvorming Inademen 
schadelijke stoffen 

- Stofvorming aan de bron voorkomen 
- Juiste pbm´s gebruiken (mondkapjes of  
  adembescherming) 

16 Aanvoeren, keten, 
containers, hekwerken, 
installaties e.d. 

Aanrijding / schade 
/ letsel 

- Afzettingen plaatsen  
- Achteruitrijdsignalering 
- Gidsen van voertuigen bij manoeuvreren 
- Maak oog contact met chauffeur; 
- Draag fluorescerende kleding.  

17 Afvalopslag en -afvoer Schade / kosten - Opslag in juiste middelen (vloeistofdichte  
  containers e.d.) 
- Afvoer conform wet- en regelgeving  
  (transportdocumenten,   afvalstroom-   
  nummers e.d.) 

18 Bodemverontreiniging Schade / kosten - Gebruik juiste ontgravings- en  
  transportmiddelen (conform CROW 132) 
- Materiaal schoonhouden en  
  schoonmaken bij verlaten terrein 

19 Ontgraven in handkracht Fysieke 
(over)belasting 

-  Gerichte voorlichting en instructie  
-  Beperken; waar mogelijk toch machinaal   
uitvoeren 
-  Houding aanpassen/afwisselen 
(eventueel taakroulatie)  
-  Toepassen ergonomisch ontworpen 
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gereedschap. 

    

 
 
 

4.2 Projectspecifiek 
 

Nr. Risico Gevolg Maatregelen 

1 Werken in/met 
verontreinigde grond 

Blootstelling aan 
giftige stoffen 

- Metingen aan grond en lucht 
- Juiste pbm´s gebruiken 
- Goede hygiëne en niet roken, eten en  
  drinken op werkterrein 

2 Werken met c.q. 
blootstelling aan toxische 
stoffen 

Verkeerde 
voorzorgsmaatregelen 

- Door milieu-/ veiligheidskundige 
klassenindeling vaststellen 
-opvolgen aanwijzingen per basisklasse. 
- Projectspecifieke voorlichting en 
instructie medewerkers 
- Dragen juiste PBM's  
- Maatregelen en voorzieningen treffen 
conform CROW 132  
- Werk stilleggen als er aanwijzingen zijn 
voor andere omstandigheden / stoffen / 
bijmengingen  
- Instructie en voorlichting 

3 Verkeerde T-klasseindeling Verkeerde aspecten 
meten 

 

4 Blootstelling aan de 
toxische stoffen (inademen, 
slikken, direct contact) 

Lichamelijk letsel  

5 Meetstrategie en -methode 
niet passend bij 
verontreiniging / situatie 

Verkeerde 
voorzorgsmaatregelen 

Meetstrategie vaststellen door kundig 
persoon (milieu/veiligheidskundige) 

6 Werken in verontreinigde 
grond vanwege 
deelsanering 

Blootstelling aan 
giftige stoffen 

Indien er door de hoofdaannemer en zijn 
onderaannemers gewerkt moet worden in 
verontreinigde grond, moeten de 
benodigde veiligheidsmiddelen en 
protocollen worden toegepast. 
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5 Bedrijfsgezondheidszorg 

 

Op de saneringslocatie zullen de verontreinigde, schoonmaak-  en schone zone duidelijk worden 

aangegeven d.m.v. het plaatsen van een (harde) afzetting  en voldoende waarschuwing- / 

signaleringsborden. 

 

Binnen de verontreinigde zone (werkgebied) mogen geen personen jonger dan 18 jaar, zwangere 

vrouwen en vrouwen in de borstvoedingsperiode arbeid verrichten. 

 

De werknemers die op locatie werkzaamheden met verontreinigd grond en/of grondwater verrichten 

dienen voordat zij op het werk komen te worden gekeurd en geschikt worden verklaard. De KVP-er 

controleert of de aanwezige werknemers in het bezit zijn van: 

 

•  Een geldig legitimatie bewijs (min. 18 jaar); 

•  Medische geschiktheidbewijzen afgestemd op de veiligheidsklasse van de sanering; 

•  Informeert vrouwelijke werknemers over de specifieke risico’s voor zwangere vrouwen en 

vrouwen in de lactatieperiode. 

 

 

Het personeel van De Bokx en eventueel ingehuurd personeel dat werkzaam is op dit project zal een 

medische keuring ondergaan bij de Bedrijfsartsen5 ZuidWest te Goes, volgens kolom A+ B. Mocht na 

luchtkwaliteitsmetingen op de werklocatie blijken dat men onafhankelijk ademlucht moet dragen zal 

men volgens kolom A+B+C worden gekeurd. 

Na afloop van het project kan het betrokken personeel worden uitgekeurd, een en ander na overleg 

met de bedrijfsarts van de Bedrijfsartsen5 ZuidWest.  

 

De betrokken werknemers geven eventuele klachten betreffende hun gezondheidstoestand zoals 

optredende irritaties, hoofdpijn, benauwdheid e.d., welke ontstaan tijdens of na de werkzaamheden, 

door aan de veiligheidscoördinator en stoppen met hun werkzaamheden. 

 

De veiligheidscoördinator legt de klachten vast in het logboek. Hij doet hiervan direct melding bij de 

bedrijfsarts van de Bedrijfsartsen5 te Goes en/of de plaatselijke arts met wie overleg plaatsvindt over 

de te nemen maatregelen en het eventueel uitvoeren van tussentijds onderzoek. 

 

De externe deskundige op het gebied van veiligheidskunde zal betrokken worden bij de 

voorbereidingen van het werk. Hij moet bepalen op welke wijze het werk wordt zo georganiseerd dat, 

direct, contact met verontreinigingen zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
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6.  LOGBOEK  

Vanaf de dag dat met de saneringswerkzaamheden wordt begonnen, wordt door de kvp-er een 

logboek bijgehouden. In het logboek worden de volgende gegevens opgenomen: 

 

Eenmalig: 

•  Wie belast is met het bijhouden van het logboek; 

•  Geldigheid van de medische geschiktheidverklaringen van de werknemers op de locatie; 

•  De voorlichting oever de verontreinigingsituatie aan alle aanwezigen (werknemers / 

bezoekers); 

•  Registratie op kenteken / machine nummer van keuring van het materieel dat permanent op 

de locatie aanwezig is; 

•  Tijdschema belangrijkste werkzaamheden; 

•  dagindeling met arbeids- en rusttijden; 

•  Lijst met namen, adressen en telefoonnummers van de bij het werk betrokken instanties en 

bedrijven. 

Dagelijks: 

•  Onder welk veiligheidsregime wordt er gewerkt; 

•  Namen en functies van alle werknemers die bij de uitvoering van het werk zijn betrokken 

(verontreinigde zone); 

•  De extra pbm’s die aan hen werden uitgereikt ter aanvulling van de in het bestek 

voorgeschreven en standaard in gebruik zijnde pbm’s; 

•  Weersgesteldheid (temperatuur, windkracht, neerslag); 

•  Plaats, tijdstip en resultaten gasmetingen m.b.t. veiligheid; 

•  Gegevens over filterwisselingen en pbm’s die vervangen zijn. 

•   Gegevens grondstromen (uitkomende grond, depotvorming, levering grond, 

bemalingsgegevens). 

Indien van toepassing: 

•  Details van een eventueel bezoek van de arbeidsinspectie;  

•  Maatregelen genomen naar aanleiding van aanwijzingen van de Arbeidsinspectie of de 

(externe) deskundige op het gebied van veiligheidskunde of arbeidshygiëne; 

•  Verrichte bedrijfshulpverleningshandelingen, ongevallen en bijna ongevallen verricht zijn; 

•  Tijdstippen waarop het werk onderbroken of stilgelegd werd en de reden daarvoor;  

•  Tijdstip, plaats en oorzaak van alarmsituaties; 

•  Maatregelen genomen naar aanleiding van alarmsituaties. 

•  Overzicht van de bezoekers;  

•  Momenten van vrijgave, melding bereiken einddiepte of einde sanering; 

•  Afwijkingen van het saneringsplan, beschikkingen, besluiten of aanwijzingen en/of meldingen, 

uitvoeringsplan, projectplan of locatieplan en de wijze van akkoord hierop. 

• Overige relevante informatie. 
 

De uitvoerder / KVP-er ondertekent dagelijks het logboek. De directie dan wel de veiligheidskundige 

neemt bij ieder bezoek aan het werk kennis van het logboek over de verstreken dagen en tekent voor 

gelezen en gezien. 
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7. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
 

Binnen de verontreinigde zone moeten de persoonlijke beschermingsmiddelen bestaan uit het PBM 

pakket middel (perkstraat 1) en pakket licht (perkstraat 3): 

•  Saneringsoverall meervoudig gebruik of wegwerp (CE categorie 3, type 4, 5 en 6) 

• Chemisch resistente laars voorzien van mechanische bescherming klasse S5, met daarin 

vocht absorberende sokken; 

•  Een veiligheidshelm (te allen tijde); 

•  Gehoorbescherming (>85 dB(A)); 

• Veiligheidsbril; 

•  Handschoenen pvc: volledig gecoat lange schacht tenminste 35 cm, beschermingsniveau 

mechanische 4,2,2,1; 

•  Vloeistofdichte overkleding (sanerings- of wegwerpoverall categorie 3, type 4, 5 en 6); 

• Indien nodig, uitbreiding naar PBM pakket zwaar bij stof aerosolvorming wat inhoud dragen 
van adembescherming met P3 filter 

 

Om stofvorming, met verontreiniging, te voorkomen, moet het bodemvochtpercentage minimaal 10% 

bedragen. Wanneer het bodemvochtpercentage minder dan 10% bedraagt, moet de ontgraving 

aanvullend worden bevochtigd tot het bodemvochtpercentage (weer) minimaal 10% bedraagt. 

Als men tijdens de werkzaamheden ongebruikelijke geuren waarneemt stopt men de werkzaamheden 

en waarschuwt men de uitvoerder en veiligheidskundige.  
 

Op aanwijzing van de veiligheidskundige kan van bovengenoemde maatregelen afgeweken worden. 

Dit kan inhouden dat er of minder, meer of andere middelen gebruikt dienen te gaan worden. 

 

Roken, eten en drinken is verboden op de locatie, met uitzondering van de daartoe aangewezen 

ruimtes.  

 

Er zal een 3-traps saneringsunit op de grens vuil /schoon worden geplaatst. Bij saneren van 

asbesthoudende grond toepassen van een 4-traps saneringsunit. 

 

Het betreden en het verlaten van het verontreinigde gebied dient altijd via de deco-unit gedaan te 

worden.  
 

Voorafgaand aan de betreding van de projectaccommodatie worden de laarzen gereinigd met behulp 

van voetroosters en een bak met water. 

 

8. VOORZIENINGEN MATERIAAL / MATERIEEL 
 

•  De ramen en deuren van de cabines van het materieel dat permanent binnen de 

verontreinigde zone wordt ingezet dient te allen tijde gesloten te blijven;  

•  Materieel in de verontreinigde zone is voorzien van een gekeurde overdrukinstallatie met 

klimaatbeheersing (keuringcertificaat op locatie aanwezig); 

•  Overdruk minimaal  100 Pa en max. 300 Pa; 

•  Aangezogen lucht alleen via de filters toestromen; 

•  Aanzuiging van uitlaatgassen wordt voorkomen; 

•  Optische of akoestische signalering in cabine (op overdruk,  aanwezigheid filters, schadelijke 
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stoffen); 

•  Luchtopbrengst 40 m3 p/u en max. 120 m3 p/u; 

•  Overdrukunit voorzien van een P3 filter; 

•  Telefoonapparatuur in de machines aanwezig; 

•  Roken, eten, drinken in de cabines is verboden; 

•  Bij schaft of aan einde werkdag machine buiten de verontreiniging plaatsen (graaffront), indien 

dit niet mogelijk is dan mag men in de verontreinigde zone uitstappen als :  Men 

saneringslaarzen draagt, geen stof/aerosolvorming aanwezig is;                                                                                                 

•  Treeplanken van het materieel moeten bestaan uit open roosters om inloop van 

verontreinigingen tegen te gaan; 

•  Een laarzenhouder zal aan de buitenzijde van de cabine aangebracht worden. 

 

Transportmaterieel: 

•   De ramen en deuren van de cabines van het transportmaterieel dient ten allen tijde gesloten 

te blijven;  

•  Voertuigen voorzien van een gekeurde overdrukinstallatie met P3 filter en klimaatbeheersing 

(keuringcertificaat op locatie aanwezig);  

•   Filters in overdrukinstallatie verplicht bij klasse 3T; 

•  Telefoonapparatuur in de voertuigen aanwezig; 

•  Roken, eten, drinken in de cabines is verboden; 

•  Voor het transporteren van verontreinigde grond buiten de verontreinigde zone (stort) met 

voertuigen dient een laadbak vloeistofdicht te zijn en bij het verlaten van de laadplaats geheel 

afgesloten of afgedekt te worden. Het mechanisme voor het afdekken moet vanuit de cabine 

te bedienen zijn, indien dit niet mogelijk is moet het afdekken geschieden met het gebruik van 

de  reeds eerder omschreven pbm’s; 

•  Voorladen is verboden (3T); 

•  Onnodig onderbreken van de reis is niet toegestaan, woonwijken (indien mogelijk) vermijden 

(3T); 

•  Wielen / wagen schoon bij transport; 

•  Uitstappen in verontreinigde zone is verboden.  
 

 

9. INRICHTING WERKTERREIN 
 

Op het werkterrein dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn (in dit geval niet verontreiniging 

gerelateerd). Keuze van blusmiddelen wordt onder meer bepaald door de ter plaatse geldende 

risico’s, maar is voornamelijk afhankelijk van het brandbare materiaal (type ABC). 

 

Op het werkterrein moet duidelijk drie zones worden aangegeven, te onderscheiden in de 

verontreinigde, schoonmaak en “schone” zone. 

 

De verontreinigde zone omvat het gehele gebied waarin de werkzaamheden zullen worden 

uitgevoerd, inclusief een strook grond daaromheen ter breedte van 5 meter en dient afgesloten te 

worden d.m.v. bouwhekken. Hierover dient voor aanvang van de werkzaamheden overleg plaats te 

vinden met de opdrachtgever en directie. 

In de verontreinigde zone mogen uitsluitend personen komen die uit hoofde van hun functie daar 

moeten zijn.  
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De schoonmaakzone is het gebied waarin, na het verlaten van het werkterrein, de werknemers hun 

vervuilde laarzen schoonmaken en waarin het schoonmaken van materieel plaats vindt. 

 

Op de grens van de verontreinigde zone en het gebied waar de sanitaire voorzieningen zijn 

opgesteld, dient een was -en borstelplaats of een waadgoot worden ingericht. 

 

Tijdens de werkzaamheden zal op het werkterrein een 4-traps saneringsunit aanwezig zijn. De 

saneringsunit is een aantal in serie geschakelde ruimtes bestemd voor het omkleden en de 

persoonlijke verzorging van de medewerkers. De saneringsunit is opgebouwd uit een schone 

omkleedruimte voorzien van opbergruimte voor werkkleding, laarzen, pbm’s en een afvalcontainer 

voor vuilgoed, douche/toiletruimte en een kleedruimte met een uitgang buiten de verontreinigde zone.  

 

De saneringsunit wordt voorzien van warm en koud stromend water. De unit wordt verwarmd d.m.v. 

elektrische elementen. De vuile werkkleding wordt niet mee naar huis genomen maar wordt gereinigd 

door de aannemer. 

 

Ter voorkoming van eventuele stofvorming moeten het materieel en het gereedschap zo schoon 

mogelijk worden gehouden. Het schoonmaken van het materieel dient een maal per week plaats te 

vinden of zo vaak als nodig is om verstuiving van verontreinigde materialen te voorkomen. 

 

Na afloop van de werkzaamheden dienen werktuigen en de middelen van vervoer grondig worden 

gereinigd. Hierbij moet worden voorkomen dat aerosolvorming wordt voorkomen. Het reinigen zal met 

de benodigde pbm’s plaats te vinden e.a. in overleg met de veiligheidskundige. Bij reparaties en 

onderhoud van materieel tijdens het werk dienen de desbetreffende onderdelen eerst gereinigd te 

worden. 
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TEKENING TERREININRICHTING (eventueel toepassen per deellocatie) 
 
Aangeven: 
- situatieschets met verontreinigingsgebied;  
- toegangs tot de saneringslocatie (schoon/vuil zone) incl. plaats decontaninatie-unit; 
- indien van toepassing laad- en losplaats;     
- indien van toepassing de was- en borstelplaats; 
- indien van toepassing ligging bemaling, zuivering en plaats van lozing 
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10. Gedragsregels voor werknemers en bezoekers  
 

10.1 Werk- en rusttijden 

 

De dagindeling luidt als volgt: 

07.00 uur - "opening" terrein, verkleden werknemers 

07.30 uur - saneringswerkzaamheden 

09.20 uur - wassen 

09.30 uur - pauze 

10.00 uur - saneringswerkzaamheden 

12.20 uur - wassen 

12.30 uur - pauze 

13.00 uur - saneringswerkzaamheden 

16.00 uur - verkleden, wassen/douchen 

16.30 uur - "sluiting" terrein 

 

Afhankelijk van de actuele verontreinigingsituatie en weersomstandigheden kan van de bovenstaande 

dagindeling worden afgeweken. 

 

10.2 Algemene gedragsregels werknemers 

 

•  Bij aankomst op het werk dient men de meegenomen etenswaren op te bergen in de 

schaftruimte; 

•  Werknemers dienen, wanneer er met adembescherming gewerkt zal worden, gladgeschoren 

op het werk te verschijnen; 

•  Op het werkterrein zijn roken, eten en drinken verboden; 

•  Voor aanvang van de werkzaamheden dient men zich om te kleden in de werkkleding en zich 

te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen; 

•  Indien gewerkt wordt met adembescherming, dan dient het eigen masker of aanblaasunit van 

een nieuwe filterbus te worden voorzien; 

•  De kleedruimte dient te worden afgesloten als men zich naar het werkterrein begeeft; 

•  Elke keer als men het werkterrein verlaat dient men de pbm’s, te reinigen; 

•  Voor het eten alle pbm’s uitdoen en de handen wassen in de daarvoor aangewezen ruimte; 

•  Controleer voor en na de werkzaamheden de pbm’s op goede werking en geeft gebreken zo 

snel mogelijk door aan de veiligheidscoördinator; 

•  Wanneer er onverwachts andere schadelijke dampen/gassen vrijkomen, onmiddellijk de 

collega's waarschuwen, de werkplek verlaten en de veiligheidscoördinator verwittigen; 

•  Na het omkleden bij het einde van de werkdag dient, indien gewerkt werd met 

adembescherming, de filterbus van het masker of aanblaasunit verwijderd te worden; 

•  Verder dient het masker gereinigd en te drogen gehangen te worden. 
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10.3 Gedragsregels bezoekers 

 

Bezoekers zullen voordat het werkterrein betreden mag worden een kort veiligheidsinstructie krijgen 

van het aanspreekpunt V&G zaken. Een en ander zal ook schriftelijk verwoord zijn. Bezoekers zullen 

hierna verzocht worden het bezoekersregister van het logboek te tekenen aangevende dat de 

instructies begrepen en nageleefd zullen worden. 

 

Bezoekers die de verontreinigde zone willen betreden dienen medisch gekeurd te zijn 

(A+B+indien nodig C).  
 

 

11. VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 

11.1 Algemeen 
 

Sagro Zeeuws-Vlaanderen B.V. is als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en de 

gezondheid van: 

•  haar eigen medewerkers: 

•  personeel van onderaannemers;  

•  op het werk aanwezige bezoekers voor zover zij onder de verantwoordelijkheid van Sagro 

werkzaamheden verrichten;  

•  op het werk om een andere reden aanwezige bezoekers. 

 

Sagro verplicht zich aan de door de overheid en opdrachtgever opgelegde voorschriften, eisen en 

normen en andere verplichtingen na te komen. 
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de UAV. Hierin is duidelijk omschreven de taken en 
verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. 

 

 

11.2 Werkvoorbereider 

 

De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het project. In dit project zijn dit 

o.a. de volgende werkzaamheden: 

• opstellen van het uitvoeringsplan en dit laten toetsen door een HVK-er; 

• het voor akkoord aanbieden van het uitvoeringsplan naar de benodigde partijen (HVK-er, 

opdrachtgever, MKB); 

• melden van de werkzaamheden aan het bevoegd gezag (via MKB), certificerende instelling en 

inspectie SZW; 

• samenstellen van de werkmap incl. de benodigde werkdocumenten; 

• inkopen van de benodigde onderaannemers en leveranciers (o.a. transport verontreinigde 

grond, verwerker verontreinigde grond); 

• in overleg met de kvp-er inplannen van het benodigde personeel en materieel; 

• afstemmen van de planning met opdrachtgever, milieukundige begeleiding en uitvoering; 

• opstellen van het opleverdossier; 



Aannemingsbedrijf de Bokx B.V. 21 van 28 uitvoeringsplan 

Projectnummer: 22133236 Revisie: 1 06-03-2014 bodemsanering 

 
 

11.3 KVP’er 

 

Tijdens de werkzaamheden zal in de directe omgeving van het werkgebied een werknemer aanwezig 

zijn die door Sagro is verantwoordelijk gesteld voor de kwaliteit van het werk en die: 

• tijdens de voor de sanering kritische werkzaamheden op de locatie aanwezig is; 

• het eerste aanspreekpunt voor het bevoegd gezag en de certificerende instelling is; 
 

De KVP-er kan zich laten vervangen bij niet kritische werkzaamheden door een voldoende deskundig 

assistent. Dit wordt geregistreerd in het logboek. 
Niet kritische werkzaamheden kunnen zijn:  

• het inrichten van het werkterrein; 

• het aanbrengen van isolerende voorzieningen (bv. leeflaag, verhardings- of scheidingslaag; 

• het aanvullen van de saneringsput na eindkeuring; 

• het ontgraven van een grond- of baggerdepot waarbij de kwaliteit en einddiepte op basis van 
inmeten van tevoren bekend is; 

• het ontgraven van grond uit een homogeen verontreinigde bodem waarbij de 
ontgravingscontour is bepaald door de in de bodem te realiseren functie, bv. bij het aanleggen 
van een kelder of parkeergarage. 

 
De KVP-er dient bij de volgende kritische werkzaamheden aanwezig te zijn op het werk: 

• start van de werkzaamheden; 

• het vaststellen van de uit de bodem te verwijderen verontreinigingen in het veld;  

• het aanbrengen van het saneringssysteem voor de sanering van grond- en grondwater; 
 
De taken van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon zijn de volgende: 

• controle op compleetheid van het locatiedossier (meldingen, vergunningen, ontheffingen) 

• controle op geschiktheid, goede werking, vakbekwaamheid, opleidingscertificaten, keuringen 
van het in te zetten materieel en personeel; 

• uitvoeren van de sanering conform het uitvoeringsplan inclusief aansturing van de uitvoerende 
medewerkers; 

• zorg dragen voor een goede samenwerking met de milieukundige begeleiding; 

• bijhouden en ondertekenen van het logboek en de grond- en materiaalboekhouding; 

• overhandigen van het complete locatiedossier aan de werkvoorbereider. 
 

11.4 Machinist 

 

De taken van de machinist in dit project zijn de volgende: 

• het (laten) zorgdragen voor een goede werking van het door hem/haar te besturen materieel; 

• het ontgraven van de verontreinigde grond conform het uitvoeringsplan en op aanwijzing van 
de kvp-er en/of mkb-er; 

• zorgdragen voor een veilige ontgravingslocatie (juiste plaatsing graafmachine, veilig talud); 

• zorgdragen voor een goede communicatie met de grondwerker; 

• het voorkomen van contaminatie o.a. door zorgvuldig te werken en het reinigen van de 
graafmachine op de daarvoor bestemde plaats. 
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11.5 Grondwerker 

 

De taken van de grondwerker in dit project zijn de volgende: 

• in samenspraak met de machinist bepalen op welke wijze onderling wordt gecommuniceerd; 

• het uitvoeren van grondwerkzaamheden op instructie van de kvp-er en/of aanwijzing van de 
mkb-er; 

• het , voor zover nog niet door de mkb-er zelf geconstateerd, melden van afwijkingen v.w.b. de 
samenstelling en kwaliteit van de grond aan de kvp-er en/of de mkb-er. 

 

11.6 Veiligheidskundige (extern) 

 

De veiligheidskundige geeft gevraagd en ongevraagd het projectmanagement, de locatieleiding, de 

onderaannemers en alle werknemers op de locatie advies betreffende veiligheids- en 

gezondheidsaspecten. De veiligheidskundige zal: 

•  de tweewekelijkse V&G rondgang als vaste deelnemer meemaken; 

•  indien noodzakelijk de tweewekelijkse bouwvergadering bijwonen om de bevindingen uit de 

V&G rondgang toe te lichten en verbeteringen voor te stellen; 

•  incident- en ongevalrapportages analyseren en waar nodig verbetervoorstellen inbrengen; 

•  een risicomeldingssysteem van de grond tillen en opvolging geven aan de meldingen;  

•  waar nodig hand- en spandiensten verrichten bij het opstellen van incident en 

ongevalrapportages; 

•  de RIE actualiseren waar en wanneer nodig; 

•  het V&G plan regelmatig actualiseren, wanneer daar aanleiding toe is; 

•  het werk stilleggen wanneer daartoe aanleiding is;  

•  voorlichting geven.  
 

11.7 Veiligheidscoördinator / uitvoerder 
 

De veiligheidscoördinator heeft als leidinggevende op de locatie een aantal vaardigheden en taken 

betreffende V&G zoals:  

• Introductie van nieuwe medewerkers op de locatie qua V&G zaken;  

• Is de eerstelijns vraagbaak voor V&G aangelegenheden; 

• Houdt de dagelijkse start werkbespreking;  

• Verzorgt incident rapportage; 

• Heeft bij incidenten de leiding;  

•  Draagt zorgt voor adequate vervanging indien andere taken in het gedrang komen als hij de 

leiding heeft bij een incident. 
 

11.8 BHV-er  

 

Tijdens de werkzaamheden zal in de directe omgeving van het werkgebied een werknemer aanwezig 

zijn die door Sagro is belast met bedrijfshulpverlenende zaken en die: 

 met kennis van zaken handelend kan optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelming; 

• adviseert op het gebied van doorverwijzing naar arts of ziekenhuis; 

• getraind is in het gebruik van eenvoudige reanimatieapparatuur en technieken; 

• zorg draagt en beheert voor de benodigde EHBO-middelen, de benodigde 

• hulpmiddelen en bij verbruik dat tijdige aanvulling plaats vindt; 

• getraind is in het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO). 
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De BHV-er op de locatie beschikt over het diploma als geoefende EHBO hulpverlener. De BHV-er is 

verder belast met het beheer van de op de locatie aanwezige brandblusmiddelen en controleert 

regelmatig de bereikbaarheid en beschikbaarheid van deze middelen. 

Bij afwezigheid draagt hij zorg voor vervanging. 

Ontruiming zal door een ander aan te wijzen persoon geschieden, aangezien de BHV’er ten tijde van 

een incident of erger belangrijker taken heeft dan het ontruimen. 

 

11.9  Melding van ongevallen en incidenten 
 

Om in de toekomst ongevallen en schades te kunnen voorkomen is het van groot belang om alle 

incidenten te melden en te registreren.  

Afhankelijk van de ernst van het incident en de kans op herhaling kan met de informatie die zo 

ontstaat een onderzoek gedaan worden naar de oorzaak, waarna maatregelen ter voorkoming van 

dergelijke incidenten kunnen worden genomen.  

Onder incidenten worden niet alleen ongevallen of schades verstaan, maar ook bijna ongevallen en -

schades. 

Ongevallen en schades dienen te allen tijden gemeld te worden bij de (hoofd)uitvoerder van de 

hoofdaannemer op het werk.  
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12. HULPDIENSTEN 
 

 

- Politie   : 112 (geen spoed: 0900 – 8844) 

   

- Brandweer  : 112 (geen spoed: 0900 – 8844) 

  

- Ambulance : 112 (geen spoed: 0900 – 8844) 

 

- Ziekenhuis 

  Naam   : Zorgsaam Terneuzen 

  Adres   : Wielingenlaan 2  

  Plaats   : Terneuzen 

  Telefoon  : 0115-688000 

 

- Huisarts 

  Naam   : Huisartspraktijk Groenendijk  

  Adres   : Groenendijk 52   

  Plaats   : Kloosterzande 

  Telefoon  : 0114-686800 

 

- Bedrijfartsen5 Zuid West 

  Adres   : Westsingel 90C 

  Postcode/plaats : 4461 DN Goes 

  Telefoon  : 0113-272360 

    

-  Arbeidsinspectie Zuid-west 

  Adres   : Postbus 820 

  Postcode/plaats : 3500 AV Utrecht 

  Telefoon  : 0800-5151 

    

 

 



BIJLAGE 1 
 
Bepaling T&F klassen 
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BIJLAGE 2 
 

Maatregelenmatrix conform CROW 132 
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BIJLAGE 3 
 

Alarmkaart 
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BIJLAGE 4 
 

Start-werk instructie 
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