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Inleiding Protocol asbestbrand
Bij een asbestbrand is vaak onduidelijk door wie en hoe te handelen. Dit leidt tot paniek en niet
goed doordachte handelingen. Omdat zorgvuldigheid vereist is bij het opruimen van het asbest
is dit protocol opgesteld. In dit protocol staan de te ondernemen acties, de verantwoordelijken en
een aantal voorbeeldbrieven. Dit protocol is een vereenvoudiging en afgeleid van het “plan van
aanpak asbestbrand” van de VROM inspectie. Dit protocol is een richtlijn.
Omdat elke asbestbrand uniek is, kan elke situatie een iets andere aanpak vereisen. Voor de
uitgebreide versie en extra toelichting kan het “plan van aanpak asbestbrand” worden geraadpleegd op www.rijksoverheid.nl/...asbestbrand/11fs2006g166-20061120-10048.pdf.
Bepaal de Categorie
Om de het juiste stappenplan toe te passen moet de categorie van de brand worden bepaald
(zie hiervoor de beslisboom hieronder). Een asbest brand is in te delen in 3 categorieën:
1. Brand zonder asbest emissie buiten het pand/ terrein.
2. Brand met emissie buiten het pand/ terrein maar geen woon -, werk -, recreatieomgeving.
3. Brand met emissie buiten het pand/ terrein in woon -, werk -, recreatieomgeving.
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Stappenplan categorie 1
1. De brandweer zorgt voor een goede afzetting van het vermoedelijk met asbest besmette
gebied. Zie ook de bijgevoegde instructiekaarten IP-G 11 en IP-G 04. Eventueel kan voor
hekken en dergelijke een beroep worden gedaan op de buitendienst van de gemeente
Westvoorne.
2. De brandweer schakelt de adviseur gevaarlijke stoffen (AG) van de DCMR in. Deze moet
middels een monster vaststellen of het inderdaad om asbest gaat. Tevens bepaald deze
deskundige in welke risicocategorie het incident moet worden ingedeeld (zie beslisboom)
3. Als door de AG wordt bevestigd dat het gaat om asbest meldt de brandweer het incident
bij de ambtenaar rampenbestrijding van de gemeente.
4. De ambtenaar rampenbestrijding volgt de gebruikelijke procedures bij een incident richting voorlichting en bestuur.
5. NVT
6. NVT
7. NVT
8. De ambtenaar rampenbestrijding meldt ten spoedigste het incident bij de ambtenaar
bouw- en woningtoezicht.
9. NVT
10. De ambtenaar bouw,- en woningtoezicht neemt contact op met de eigenaar van het perceel of zijn vertegenwoordiger. De eigenaar wordt een week de tijd gegeven om een asbestinventarisatie uit te laten voeren en het asbest te laten verwijderen. Dit wordt diezelfde dag nog met een voorwaarschuwing (zie voorbeeldbrieven handhaving) bevestigd. Dit
kan in overleg met een handhaver van team VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) of een handhaver van de DCMR.
11. Indien aan de voorwaarschuwing geen gehoor wordt gegeven stuurt de ambtenaar
bouw- en woningtoezicht een aanschrijving of “last onder bestuursdwang” (zie brieven
handhaving). Er wordt opnieuw een termijn van een week gegeven. Dit kan in overleg
met een handhaver van team VTH of een handhaver van de DCMR.
12. De ambtenaar bouw- en woningtoezicht moet in dezelfde week alvast minimaal 2 offertes
opvragen voor zowel het inventariseren als het verwijderen van de asbest. Dit voor het
geval dat de eigenaar geen gehoor geeft aan de voorwaarschuwing. In Bijlage 1 staan
bedrijven welke benaderd kunnen worden.
13. Als niet aan de aanschrijving wordt voldaan geeft de ambtenaar rampenbestrijding van
de gemeente in overleg met de verantwoordelijke bestuurder zelf opdracht aan de bedrijven die de goedkoopste offertes hebben uitgebracht. Dit is op kosten van de eigenaar.
De kosten moeten achteraf worden verhaald.
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Stappenplan categorie 2
1. De brandweer zorgt voor een goede afzetting van het vermoedelijk met asbest besmette
gebied. Zie ook de bijgevoegde instructiekaarten IP-G 11 en IP-G 04. Eventueel kan voor
hekken en dergelijke een beroep worden gedaan op de buitendienst van de gemeente
Westvoorne.
2. De brandweer schakelt de adviseur gevaarlijke stoffen (AG) van de DCMR in. Deze moet
middels een monster vaststellen of het inderdaad om asbest gaat. Tevens bepaald deze
deskundige in welke risicocategorie het incident moet worden ingedeeld (zie beslisboom)
3. Als door de AG wordt bevestigd dat het gaat om asbest meldt de brandweer het incident
bij de ambtenaar rampenbestrijding van de gemeente.
4. De ambtenaar rampenbestrijding volgt de gebruikelijke procedures bij een incident richting voorlichting en bestuur.
5. NVT
6. De ambtenaar rampenbestrijding van de gemeente geeft in overleg met de verantwoordelijke bestuurder direct opdracht een asbestinventarisatie te laten maken voor het totale
gebied. Hiervoor kan een willekeurig bedrijf uit Bijlage 1 worden gekozen.
7. NVT
8. De ambtenaar rampenbestrijding meldt ten spoedigste het incident bij de ambtenaar
bouw- en woningtoezicht.
9. De omwonenden worden via de ambtenaar rampenbestrijding geïnformeerd. (zie brieven
informatieverstrekking). Eventueel kan de Adviseur (GAGS) gevaarlijke stoffen van de
GGD worden gevraagd voor inhoudelijke ondersteuning.
10. NVT
11. De ambtenaar bouw,- en woningtoezicht neemt contact op met de eigenaar van het perceel. De eigenaar wordt een week de tijd gegeven om het asbest te laten verwijderen. Dit
wordt diezelfde dag nog direct met een aanschrijving of “last onder bestuursdwang”(zie
brieven handhaving) bevestigd. Ook moet worden vermeld dat de al gemaakte kosten
van stap 6 worden verhaald. Een voorwaarschuwing wordt, gelet op de haast die geboden is, achterwege gelaten. Dit kan in overleg met een handhaver van team VTH of een
handhaver van de DCMR.
12. De ambtenaar bouw- en woningtoezicht moet in dezelfde week alvast minimaal 2 offertes
opvragen voor het verwijderen van de asbest. Dit voor het geval dat de eigenaar geen
gehoor geeft aan de aanschrijving. In Bijlage 1 staan bedrijven welke benaderd kunnen.
13. Als niet aan de aanschrijving wordt voldaan geeft de ambtenaar rampenbestrijding in
overleg met de verantwoordelijke bestuurder zelf opdracht aan het bedrijf die de goedkoopste offerte heeft uitgebracht. Dit is op kosten van de eigenaar. De kosten moeten
achteraf worden verhaald.
14. Als het gebied schoon is verklaard draagt de ambtenaar rampenbestrijding de zorg dat
omwonenden opnieuw worden geïnformeerd. (zie brieven informatieverstrekking). Eventueel kan de GGD afdeling medische Milieukunde (tel:010-4339894) worden benaderd
voor ondersteuning.
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Stappenplan categorie 3
1. De brandweer zorgt voor een goede afzetting van het vermoedelijk met asbest besmette
gebied. Zie ook de bijgevoegde instructiekaarten IP-G 11 en IP-G 04. Eventueel kan voor
hekken en dergelijke een beroep worden gedaan op de buitendienst van de gemeente
Westvoorne.
2. De brandweer schakelt de adviseur gevaarlijke stoffen (AG) van de DCMR in. Deze moet
middels een monster vaststellen of het inderdaad om asbest gaat. Tevens bepaald deze
deskundige in welke risicocategorie het incident moet worden ingedeeld (zie beslisboom)
3. Als door de AG wordt bevestigd dat het gaat om asbest meldt de brandweer het incident
bij de ambtenaar rampenbestrijding van de gemeente.
4. De ambtenaar rampenbestrijding volgt de gebruikelijke procedures bij een incident richting voorlichting en bestuur.
5. De omwonenden worden geïnformeerd door gemeente, politie, of brandweer eventueel
door geluidswagens (bij voorkeur door de politie). Geadviseerd moet worden binnen te
blijven, ramen dicht te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.
6. Voor de openbare ruimte geeft de ambtenaar rampenbestrijding van de gemeente in
overleg met de verantwoordelijke bestuurder direct opdracht een asbestinventarisatie te
maken van het totale gebied. Hiervoor kan een willekeurig bedrijf uit Bijlage 1 worden
gekozen.
7. Als de veroorzaker of zijn verzekering niet thuis geven wordt ook in overleg met de verantwoordelijk bestuurder opdracht verstrekt voor het verwijderen van de asbest in de
openbare ruimte. Hiervoor kan een willekeurig bedrijf uit Bijlage 1 worden gekozen.
8. De ambtenaar rampenbestrijding meldt ten spoedigste het incident bij de ambtenaar
bouw- en woningtoezicht.
9. De omwonenden worden via de ambtenaar rampenbestrijding geïnformeerd. (zie brieven
informatieverstrekking). Eventueel kan de Adviseur (GAGS) gevaarlijke stoffen van de
GGD worden gevraagd voor inhoudelijke ondersteuning.
10. NVT
11. De ambtenaar bouw,- en woningtoezicht neemt contact op met de eigenaar van het perceel. De eigenaar wordt een week de tijd gegeven om het overige asbest te laten verwijderen. Dit wordt die zelfde dag nog direct met een aanschrijving of “last onder bestuursdwang”(zie brieven handhaving) bevestigd. Ook moet worden vermeld dat de al gemaakte kosten van stap 6 worden verhaald. Een voorwaarschuwing wordt, gelet op de haast
die geboden is, achterwege gelaten. Dit kan in overleg met een handhaver van team
VTH of een handhaver van de DCMR.
12. De ambtenaar bouw- en woningtoezicht moet in dezelfde week alvast minimaal 2 offertes
opvragen voor het verwijderen van de asbest. Dit voor het geval dat de eigenaar geen
gehoor geeft aan de aanschrijving. In Bijlage 1 staan bedrijven welke benaderd kunnen.
13. Als niet aan de aanschrijving wordt voldaan geeft de ambtenaar rampenbestrijding in
overleg met de verantwoordelijke bestuurder zelf opdracht aan het bedrijf die de goedkoopste offerte heeft uitgebracht. Dit is op kosten van de eigenaar. De kosten moeten
achteraf worden verhaald.
14. Als het gebied schoon is verklaard draagt de ambtenaar rampenbestrijding de zorg dat
omwonenden opnieuw worden geïnformeerd. (zie brieven informatieverstrekking). Eventueel kan de GGD afdeling medische Milieukunde (tel:010-4339894) worden benaderd
voor ondersteuning.
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schema “stappenplan asbestbrand”
Stappenplan asbestbrand
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

alle asbestbranden

primaire emissie buiten het
pand/terrein maar geen
woon-, werk of recreatie gebied

primaire emissie buiten het
pand/terrein in
woon-, werk of recreatie gebied

1

brandweer zorgt voor afzetting van
het vermoedelijk besmette gebied

brandweer zorgt voor afzetting van
het vermoedelijk besmette gebied

brandweer zorgt voor afzetting van
het vermoedelijk besmette gebied

2

brandweer schakeld AG van de DCMR
Deze onderzoek asbest en bepaalt categorie

brandweer schakeld AG van de DCMR
Deze onderzoek asbest en bepaalt categorie

brandweer schakeld AG van de DCMR
Deze onderzoek asbest en bepaalt categorie

3

De brandweer meldt het incident bij
de ambtenaar OOV van de gemeente

De brandweer meldt het incident bij
de ambtenaar OOV van de gemeente

De brandweer meldt het incident bij
de ambtenaar OOV van de gemeente

4

ambtenaar OVV volgt procedure
naar voorlichting en bestuur

ambtenaar OVV volgt procedure
naar voorlichting en bestuur

ambtenaar OVV volgt procedure
naar voorlichting en bestuur

stap nr.

5

brandweer/ politie informeren
omwonenden

6

ambtenaar OOV verstrekt opdracht
voor inventarisatie gehele verspreiding
(in overleg met de bestuurder opdracht)

7

8

ambtenaar OOV verstrekt opdracht
voor inventarisatie gehele verspreiding
(in overleg met de bestuurder opdracht)
ambtenaar OOV vestrekt opdracht
voor de sanering van de iopenbare ruimte
(in overleg met de bestuurder opdracht)

ambtenaar OOV meldt incident bij
ambtenaar VTH

9

ambtenaar OOV meldt incident bij
ambtenaar VTH

ambtenaar OOV meldt incident bij
ambtenaar VTH

omwonenden worden geinformeerd
met brief door ambtenaar OOV

omwonenden worden geinformeerd
met brief door ambtenaar OOV

10

ambtenaar VTH neemt contact op
met eigenaar en verstuurt voorwaarschuwing

11

ambtenaar VTH stuurt last onder
bestuursdwang

ambtenaar VTH stuurt last onder
bestuursdwang

ambtenaar VTH stuurt last onder
bestuursdwang

12

ambtenaar VTH vraagt offertes aan
voor de inventarisering en voor de asbestsanering

ambtenaar VTH vraagt offertes aan
voor de asbestsanering

ambtenaar VTH vraagt offertes aan
voor de asbestsanering

13

ambtenaar OOV versterkt opdracht voor
ambtenaar OOV versterkt opdracht
de inventarisatie en het verwijderen van het asbest tot asbestsanering
(in overleg met de bestuurder opdracht)
(in overleg met de bestuurder opdracht)

14

omwonenden worden geinformeerd
met brief door ambtenaar OOV
na de asbestvrijverklaring

ambtenaar OOV versterkt opdracht
tot asbestsanering
(in overleg met de bestuurder opdracht)
omwonenden worden geinformeerd
met brief door ambtenaar OOV
na de asbestvrijverklaring
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Bijlage “instructiekaart VRR”
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9
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Bijlage “contactgegevens”
Inventariserde bedrijven:
1. Fibrecount
Tel: 0800-2470247
2. AM&P
Tel: 088-4636925
Sanerende bedrijven:
1 Van der Lugt Asbestverwijdering
Tel: 0181-418434
2 Korevaar Asbestverwijdering BV
Tel: 06-54683099
3 KSM
Tel: 0621-521928
4 AI-CT
Tel: 010-4162500

Contactpersonen:
ambtenaar bouw,- en woningtoezicht team VTH gemeente Westvoorne 0181-408110 of
06-15071117
ambtenaar handhaving team VTH gemeente Westvoorne
0181-408098
ambtenaar rampenbestrijding gemeente Westvoorne
06-10259480 of
06-53243348
buitendienst van de gemeente Westvoorne
06-31743148
adviseur gevaarlijke stoffen (AG) DCMR
010-2473333
handhaver DCMR
010-2468367
afdeling medische Milieukunde GGD
010-4339894
adviseur (GAGS) gevaarlijke stoffen GGD
via officier van dienst
brandweer VRR (officier van dienst)
06-22241147
meldkamer DCMR
010-4733333
Afkortingen:
AG
VTH
OOV
DCMR
Gags
VRR
GGD

adviseur gevaarlijke stoffen
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Openbare orde en Veiligheid
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
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Bijlage “voorbeeldbrieven”
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