
 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. 
 

 

INDIENING 

 

Steller vragen:  Eric de Zeeuw, GroenLinks  
 
Datum: 23 december 2014 
 
Onderwerp: 
Vorige week was er een brand in Roermond, waarbij asbest vrij is gekomen. Dit heeft geleid tot 
afsluiten van het centrum, het sluiten van winkels en het station. Dit heeft ook geleid tot 
veiligheidsmaatregelen waarover discussie is ontstaan. Bijv., je zag mensen rustig lopen en fietsen 
langs mannetjes in maanpakken, bewoners mochten erin maar winkels moesten dicht. Je moest dan 
wel je schoenen in een bak water spoelen of je auto laten schoonspuiten met water. Vandaag is er 
een brand in IJmuiden, waarbij asbest is vrijgekomen. 
 
Wijze van beantwoording:  
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord. 
Indien anders gewenst: 

 
Graag beantwoorden vóór: 1 februari 2015 
omdat: standaard periode van 30 dagen  
 
 
 
VRAGEN + ANTWOORDEN 

 
 

1. Is er bekend bij het college waar zich in Heemstede asbest daken of asbest verwerkt in 
gebouwen bevinden?  
 
Nee, dit is niet voor alle woningen en andere gebouwen bekend. Gebouwen die voor 1994 
gebouwd zijn kunnen asbest bevatten. Daarna is de toepassing van asbest wettelijk verboden. 
Voor gebouweigenaren geldt geen meldplicht voor de aanwezigheid van asbest. Ook is 
verwijdering niet verplicht.  
 
Voor diverse gemeentelijke gebouwen zijn in het verleden (visuele) inspecties uitgevoerd. Dit 
geldt ook voor scholen. Waar dit nodig was is actie ondernomen en is de asbest verwijderd of 
geïsoleerd. 
 

2. Als dat niet het geval is, wil het college dan een inventarisatie laten maken van nog aanwezig 
asbest in Heemstede?  
 
Nee. De meeste woningen/gebouwen in Heemstede zijn voor 1994 gebouwd en kunnen dus 
asbest bevatten. Een inventarisatie is zeer kostbaar, behoeft toestemming van de eigenaren 
en er is geen verplichting voor de eigenaren de asbest te verwijderen. Een  dergelijke 
inventarisatie voegt dus weinig toe aan deze wetenschap. 
 

3. Als dat wel het geval is, kan het college dan een lijst verstrekken van asbest daken of van 
gebouwen waarin asbest is verwerkt?  
 
 Nee, een dergelijke lijst is niet aanwezig. Verwezen wordt naar antwoord 1 en 2.  
 



 
4. Is er een calamiteitenplan voor Heemstede voor het geval een brand plaatsvindt waarbij 

asbest vrijkomt?  
 
Ja. Een incident waarbij asbest vrijkomt kent dezelfde procedures als andere incidenten met 
gevaarlijke stoffen met bijbehorende opschaling en te nemen maatregelen (afzettingen, ramen 
en deuren sluiten, schoonmaakwerkzaamheden etc.). Daarnaast heeft de afdeling repressie 
van de brandweer een intern document (in lijn met het Instituut Fysieke Veiligheid, IFV) met 
een asbestprocedure. Asbest kun je overigens niet meten maar moet met de microscoop 
onderzocht worden. Als men optisch geconstateerd heeft of een vermoeden heeft van asbest 
gaat de Officier Gevaarlijke Stoffen (OGS) aan de slag. De OGS stuurt bij twijfel de monsters 
eventueel nog voor de zekerheid door naar een onderzoekscentrum. 
Er vindt geen standaardmeting plaats bij branden alleen bij constatering of vermoeden. Wel 
bekijkt de bevelvoerder na het blussen de locatie en kan dan als dat nog niet bekend was 
alsnog asbestresten tegenkomen. 
 

 

datum: 2 februari 2015 
 
portefeuillehouder: R. Ates 
 

 

 

 

 

 


