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De ondergetekende,

W-R.M. van Hedel , registerrnakelaar ltaxatew onroerende en roerend e zaken
kantoorhoudende te Boxtel, Nfijlstraat 20, 52Bl LL

VERKLAART

ter plaatse nauwkéurig te hebben opgenomen en gewaardeerd de hieronder nader
omschreven onroerende zaken.

Datum opname: 25-08-2005

Peildatum: 25-08-2005

Opdrachtgever:
B.V. Exploitatiemaatschappt' "de peelhorst"
vertegenwoordigd door M.J. Teunesen gemachtigd namens in 't Groen.

Opdracht omschrijving:
Een beschrijving van de te slopen varkensstallen in het kader van de "Ruimte voor
Ruimtd'regeling provincie Noord-Brabant. De oppervlakte van de te slopen bedrijfsgebou\Men
worden bepaald conform de richtlijnen taxatie-instructie RBV @egeling Beëindidnt
Vee.houderlitaLken) zoals opgesteld door de Diensr Landelijk Gebied. Met betrekkiig tot
meting schrijft DLG het volgende: De taxateur moet de oppervlakte van de buitenmaten per
bedrijfsgebouw opnemen met behulp van een meetwieltje ofmeetlint en dezeper gebouw
vermelden in het taratierapport en op de kaartbijlage.

Locatie:
Nachtegaallaan 60, 5425 RT De Mortel.

Bestemmins.
De bestemming van het object is niet getoetst aan het bestemmingsplan.

Milieuvergunnins.
De milieuvergunning van het objea is door de ta:rateur niet gecontroleerd.

Omschriiving van 4e sewaardeerde obiecten.

Ligging bedrijfsgebouwen.
De opname heeft betrekÍ<ing op 4 verschillende bedrijfsgebouwen.Dezebedrijfsgebouwen zijn
genummerd . Deze nummering verwijst naar de bedrijfsgebouwen zoals dezn zijn aangegeven in
de bijlagen.

Omschriiving bedriifseebouwen

Algemeen:
Het betreft hier een vleesvarkensbedrijf Alle door de taxateur beschreven bedrlfsgebouwen
njn in gebruik voor de varkenshouderij.

DLVMakelaardij
29-augustus 2005
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Bedrijfsgebouw f
Type: vleesvarkensstal
-bouwjaar
-vloeroppervlakÍe
-aarrtal eenheden
-gevels
-dak
-dakbedekking

-voersysteem
-huisvestingsysteem
-mestopslag
-ventilatiesysteem

_o
I

Bedrijfsgebouw If
Type: vleesvarkensstal
-bouwjaar :1970/1976 engerenoveerd rr_lgg3
-vloeroppewlakÍe : Sg,l4 meter *l4,l}meter :g34m2
-aantal eenheden : l0 aftlelingen van g0 vleesvarkens: g00 plaatsen-gevels : gemetselde spouwmuren
-dak : $alen spanterl houten gordingen
-dakbedekking : asbesthóudende gofplaien
-voersysteem : brijvoedering in normale troggen
-huisvestingsysteem : gedeeltelfrk ioostervloer
-mestopslag : 1020 m3
-ventilatiesysteem : mechanische ventilatie d.m.v. plafondventilatie-verwarming : centrale d.m.v. radiatoren

Bedrijfsge[suy ITI
Type vleesvarkensstal
-bouwjaar :1970/1976 engerenoveerd :rnlgg3
-vloeroppervlakÍe : 59,14 meter * 14,10 meter : g34 nf
-aantal eenheden : 5 aftlelingen van 88 vleesvarkens en 3 aftlelingen van g0:6g0

plaatsen.
-gevels
-dak
-dakbedekking
-voersysteem
-huisvestingsysteem
-mestopslag
-ventilatiesysteem
-verwarrring

DLVMakelaardij
29-augustus 2005

: gemetselde spouwmuren.
: stalen spanten, houten gordingen.
: asbesthoudende golfplaten.
: brijvoedering in normale troggen.
: gedeeltelijk roostervloer.
: 610 m3.

: mechanische ventilatie d.m.v. kanalensysteem.
: centrale verwarming d.m.v. radiatoren.

.Dt\-

: ca. 1970.
:13,95 meter x7,66 meter :107 rrf
: 88 vleesvarkensplaatsen.
: gemetselde muren.
: houten spanten en gordingen.
: gedeeltelijk asbesthoudende gol$lateq rest pannen gelijk aan de rest
van de woning.

: brljbakken.
: halfrooster.
: 40 m3'

: mechanische ventilatie.

,,2W
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Voerhok nr. 4
-bouwjaar : 197O/1976 en gerenoveerd in lgg3.
-vloeroppervlakÍe :7,18 meter x S,:O meter:3g m2.-gevels : gemetselde spouwïnuren.
-dakbedekking : asbesthoudende golfplaten.
-dakisolatie : pur.
-verwaÍmmg : verwaÍmingsketel.

l.

Indeling: deze stal is ingericht als brijvoerholg centrale verwÍ!Íming en wateropslag.

Resumé

Alius gedaaÍL te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap, om te dienen waar
zr'Jlk.s, zalbehoren.

De taxateur aanvaardt ten aaruienvan de inhoud van dit rapport geen verantwoordelijk-
heidjegens anderen dan de opdrachtgever.
Deze ta:ratie is geschied overeenkomstig de voorwaarden van de \lBo.

29 augustus 2005 Registermakel aar I taxateur :

W.R.M. van Hedel

Dit rapport bevar: 4bladzijdenen 3 b{lagen

/)

///k"/

DLVMaketaardii
29-augustus 2005

De totaat aantal m'teslopen bedrijfsgebouwen : tgl3 m2
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KOOPOVEREENKOMST

: B.V. Exploiiatiemaatschappij
i "De Peelhorst"
I

Co r re sp o n d e nti e- od r e s

Poíbus 90
NL-6590 AB Gennep

Kontoorodres

Hoogveld l6
NL-6598 BL Heijen

Tel. 0485-512500
Fai 0485-514147

Exploitotie "De Boke/se P/ossen"

Kaak 7

NL-5763 PK Milheeze

Ie| 0492-343344
Fax 0492-343399
www.teunesen.nl

Beste//ingen

ïel. 0485-5 | 9090

Rabobanl< Gennep 14 06 23 094

SWIFI-adres RABO NL 2U
IBAN-nr: NL 59 RABO Ol40 6730 94

H.R.Venlo 12028421

BïW-nr: NL 002996935 B0l

De ondergetekende

Adres
Postcode/plaats
TeleÍoonnummer hierna te noemen "Verkoper"

verklaart bij deze verkocht te hebben aan mede-ondergetekende, de heer M.J. Teunesen, directeur
van B.V. Exploitatiemaatschappfi "De Peelhorst", kantoorhoudende te 6599 BL Heijen, Hoogveld 16,
postbus 90, 6590 AB Gennep (teleÍoon 0485-512500), hierna te noemen "Koper"

die verklaad te hebben gekocht een bouwrecht in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte
zoals vastgeiegd door Provinciale Staten van Noord-Brabant bij besluit van 22 Íebruari 2AA2, op
basis van de sloop-Qg v,arkensstallen van Verkoper, gelegen op het perceel kadastraal bekend
gemeente Gemert sectie G, nummer 1524, groot 18.68.80 ha. Genoemde varkensstallen hebben
een vloeroppervlakte van in totaal 1800 m2.

Deze verkoop van het bouwrecht is geschied voor de prijs van in totaal €
te voldoen bÍnnen één werkdag na ontvangst

van de daartoe door Verkoper aan Xop"r toe te zenden factuur. Genoemd bedrag is exclusieÍ BTW.

Verkoper stemt ermee in en zal zijn volledige medewerking eftoe verlenen, dat Koper na voltooiing
van de sloop van bovengenoemde stallen een aanvraag zal doen bij de Provincie Noord-Brabant
om toekenning aan B.V. Exploitatiemaatschappij "De Peelhorst" van één of rneer bouwblokken
elders in de gemeente Gemert-Bakel op basis van de regeling Ruimte voor Ruimte.
Verkoper ziet er vanaf zelf een aanvraag te doen in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling.

Biizonderheden:
o De sloop van de varkensstallen zal worden verricht voor rekening en risico van Koper.
o Zodra de sloop is gerealiseerd zal Verkoper zorgdragen voor de intrekking van de

milieuvergunning verleend door de gemeente Gemert-Bakelvoor genoemde varkensstallen,
alsmede de registratie door het Bureau Heffingen te Assen van zijn kennísgeving van het
vervallen van alle varkensrechten van zijn bedrijf.

Op al onze leveringen err ,ryerkzaamheden zijn van toep.lssing de Algenrene Voorwaarden van de Nederlandse fTf F=i[
Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondíoffen. Deze AlgemeneVoowaarden ziin gedeponeerd bij de f-},_<{ [ l,\\ [
Anondissementsrechtbank te Amsterdanr onder nummer z4ïl7oo2. [ L l I | Ái I

r.l De F'ee[horst
zand en grint

In 't Groen B.V, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
de heer J.M.T. In 't Groen, geboren 3 oktober 1964 en mevrouw C.M.L.
van Dooren-ln 't Groen, geboren 27 mei 1966.
Nachtegaallaan 60
5425 RT De Mortel
0492 319476
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Pag.2
25-04-05
Getekend te Heijen, ...2S... aprit 2005.

De Koper:

B.V. Exploitatiemaatschappij "De Peelhorsf'

De Verkoper:

In 't Groen B.V,
Nachtegaallaan 60

C.M.L. van Dooren-ln 't Groen

Hoogveld 16
5425 RT EIê }lortel



' E4r/
se me ente 

H]Gemert-Bakel

(in tweevoud indienen)
Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel,

tr AANVRAAG SLooPVERGUNNING
tr SLooPMELDING

(Woningwet, artikel 8, lid 2 sub h en bouwverordening Gemert-Bakel, a

Cegeuens omtrent de aanurager:

l. Naar.n van de opdrgchtgever
Adres
Postcode Woonplaats
Tlefoonnummèr Faxnummer

Naam van degene die met het slopen is belast
Adres

2.

Datum van ontvanost :

(niet invullen door aanvrager)

* 5 ufíf, 20ffi '

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders
van Gemert-Baket d.d.

fi$5

Postcode Woonplaats
FaxnummerTelefoonnummer

Gegeuens omtrent het te slopen bouwwerk:

l. Adres van het te slopen bouwwerk
Postcode S{íZS

2. Indien niet het gehele bouwwerk wordt ges
van het te s

Kadastraal bekend gemeente Gemert, Sectie A Nummer(s) l.<'í
ofkadastraa|bekendgemeenteBake|enmilheJ-e,SectieNummer(s)

eenFXacte omschrijving

3' Voor welk doel werd het bogwwerk c.q. frgt te slopen gedeelte van het bouwwerk
het laatst gebruikt? VAjUtQ,,SSïa"ltg, L

Postadres

Postbus 10.000

5420 DA Gemert

Cemeentehuis

Ridderplein I
Gemert

Telefoon

(0492) 37 85 oo

Fax

(0492) 36 63 25

e-maÍladres

gemeente@gemeÍt-

bakel.nl

BankrekenÍng

28.50.O2.708

Postbankrekening

10.69.661

4. valt op grond van historisch gebruik te verwachten dat het te
bouwwerk of
een te slopen gedeelte van het bouwwerk chemisch verontreinigd is?

J4. nee

slopen

E ja' dan moet een onderzoek in worden gesteld naar de vermoedelijke verontreiniging en
moet de uitslag van dit onderzoek als bijlage bij deze aanvraag worden toegevoegd.

5. Op hetzelfde perceel als het te slopen bouwwerk, c.q. het te slopen gedeelte van het
bouwwerk wordt:

Xeen nieuw bouwwerk opgericht;
E een bestaand bouwwerk veranderd:
E een bestaand bouwwerk uitgebreid;
tr geen nieuw bouwwerk opgericht, geen bestaand bouwwerk veranderd en geen

bestaand bouwwerk uitqebreid.



6. Als er sprake is van oprichting van een nieuw bouwwerk, verandering van een
bestaand bouwwerk en of uitbreiding van een bestaand bouwwerk is of zal daar
voor een bouwvergunning worden aangevraagd en zo ja wanneer?
E ja, datum

Inee.

Cegeoens met betrekkíng tot het slopen:

1.

2. Op we._lke wijze zal het slopen plaatsvinden?
{p-t€.\'p t-

3. Hoeveel sloopafval zal uw sloopproiect naar schatting opleveren?
steenachtig sloopafval + m'
asbesthoudend sloopafval tofm'
chemisch verontreinigd sloopafval mt of m'
hout sloopafval
reststoffen bestaande

m'

Wanneer vindt plaats?

4. Wilt u tevens een verzcek doen op de uitzonderingsbepaling om beton/metselwerkpuirr
op de sloopplaats te mogen verwerken in een aldaar opgestelde mobiele puinbreek-
inrichting?
E nee

N iu, gpdat

TOELICHTING OMERKINGEN:

Plaats
Datum

Handtekening gemachtigde:

De volgende tekeningen moeten samen
-een situatie tekening, schaal 1.500;
-foto van het te slopen project.

Plaats
Datum

Handtekening opdrac

E.V. EX
O'DE

pla
- 5r2s00

Fax:0485 -514147

met deze aanvraag worden ingeleverd:

K}IT.,
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O De Peelhorst
zand en grint

Gemeente Gemert-Bakel
T.a.v. de heer P. van Boxtel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Datum
2 september 2005

Bijlage(n)
1

OndeMery

B.V. Exploitatiemaatschappii
"De Peelhorst"

Co rresp o nde nti e- o d res

Postbus 90
NL-6590 AB Gennep

Kontoorodres

Hoogveld I6
NL-6598 BL Heijen
Tel. 0485-5 | 2500
Fax 0485-5''4147

Exploitotíe "De Boke/se P/cssen"

Kaak 7
NL-5763 PK Milheeze
Iel.0492-343344
Fax 0492-343399
www.teunesen.nl

Beste//ingen

Tel. 0485-5 | 9090Ons kenmefu
TT/jvlBK-A-19

Dookiesnummer
0485-550486

Uw kenmerk

E-mail
jose.vos@teunesen.nl

sloop varkensstatlen In 't Groen, Nachtegaaltaan 60, s42s RT De
in kader van Regeling Ruimte-voor-Ruimte

Mortel
Behood bij het bestuit van
burgemeester en wethouderS

ï 
---rqlGemert_Baketd.d.

Geachte heer Van Boxtel,

Bij dezen willen wll u verzoeken ons toestemming te geven voor de sloop van de varkensstallen
gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Gemert-Bakel, sectie G, nr. 1524 z.
(Nachtgaallaan 60, 5425 RT De Mortel), welk perceel in eigendom toebehoort aan In 't Gro6n B.V
zulks met gebruikmaking van de Regeling Ruimte voor Ruimte.

Wij zijn met In 't Groen B.V. overeengekomen, dat wij haar varkensstallen slopen en in ruil daarvoor
een beroep kunnen doen op de boveng_enoemde regeling. Het gaat daarbij om 4 bedrijfsgebouwen
met een totale oppervlakte van 1813 m2, die in het bijgaande Opnamerapport in het Kader van
Ruimte voor Ruimte (zie bijlage) op pagina 4 nader zijn omschreven.

Naast de verleníng van een sloopvergunning voor deze bedrijfsgebouwen verzoeken wij u tevens
om medewerking voor de planologische inpassing van aan de genoemde oppervlakte gerelateerde
Ruimte voor Ruimte kavels binnen uw gemeente, zodat wij aan de vereisten van de provincie
Noord-Brabant inzake de Regeling Ruimte voor Ruimte kunnen voldoen.

In dit verband vragen wij speciaal uw toestemming voor toepassing van de Regeling Ruimte voor
Ruimte voor de in dit Opnamerapport als "bedrÍjfsgebouw 1" betitelde stal van IOZ Ár. Deze zal nl.
niet als zodanig worden gesloopt, omdat het een tussengebouw betreÍt dat één geheel vormt met

op al onze leveringen en werkzaamheden zijn van toepassing de Argemene voowaarden van de Nederl

xï::;::;iJ":ï.#::l ^k:"*:ï:ïff: ïH:ï"o 
vaarden z jn gedeponeerd o, olno'" 

ffi N

Rabobank Gennep | 4 06 23 094
SWIFT-adres RABO NL 2U
IBAN-nr: NL 59 RABO 0140 6230 94

H.R.VenÍo 12028421

BTW-nr: NL 002996935 B0 |

Nr.05.8t{32

1 's,sEP zoos



Pagina 2.

de woning, garage en andere stallen en slopen tot aanzienlijke schade aan deze gebouwen zou

leiden.

Welzalde binnenkant van deze stal geheel worden ontmanteld, terwijl er in de toekomst in dit
gebouw uitsluitend opslag zal worden gepleegd. Ook zullen de aan deze stal (en uiteraard ook de

overige stallen) gerelateerde productierechten en milieuvergunning conform de vereisten van de

Regeling Ruimte voor Ruimte worden ingetrokken.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee van alle benodigde informatie t.b.v. uw besluitvorming

hebben voorzien. Mocht u echter nog vragen hebben, dan kunt u te allen tijde met mw. J. Vos

contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

B.V. EXPLOITATIEMAATSCHAPPTJ "DE PEELHORST'
I r I l-

i.o. f1ose, vo.
t/\J

M.J. Teunesen

Bijlage: Opnamerapport in het kader van Ruimte voor Ruimte



O De Peelhorst
zand en grint

B.V. Exploitatiemaatschappij
"De Peelhorst"

Co r re sp o n d e nti e - o d re s

Postbus 90
NL-6590 AB Gennep

Kontoorodres

Hoogveld l6
NL-6598 BL Heijen
Tel. 0485-5 | 2500
Fax O4B5-514147

Exploitotie "De Boke/se P/ossen"

KaakT
NL-5763 PK Milheeze

TeL 0492-343344
Fax 0492-343399
wvwv.teunesen.nl

Beste//lngen

Tel.0485-5 | 9090

Gemeente Gemert-Bakel
Afdeling Ruimtelijke Ordening
t.a.v. de heer A.M. Aerts
Postbus 10.OOO
5420 DA GEMERT

Datum
4 oktober 2005

Bijlage(n)
2

Onderwerp
Aanvullende gegevens
aanvÍaag sloopvergunning

Ons kenmerk
TT/ms/1 -Ob 1 45/BK-A- 1 I
Doorkiesnummer
o485-550471

varkensstallen Nachtegaallaan 60,

Uw kenmerk

Geachte heer Aerts,

In aansluiting op uw brief van 13 september
volgende bescheiden in 2-voud bij:

':.

::;-r:: -:'*_'

2OO5 met bovengenoemd kenmerk voegen wij de

Aanvraagformulier om sloopvergunning met situatietekening en foto's;
Asbestinventarisatierapport conform BRL SOS2.

Op dit moment kunnen wij u nog geen gegevens verstrekken van degene die met het slopen
belast is, daar nog geen opdracht is verleend. In de loop van volgende week zullen wij u nader
berichten.

Op het aanvraagformulier is aangegeven dat op hetzelfde perceel als het te stopen gedeelte van
het bouwwerk een nieuw bouwwerk wordt opgericht. De bouwvergunning voor dit gedeelte zal
niet door ons maar door de huidige eigenaar aangevraagd worden.
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wij hopen op een spoedige positieve bestissing op deze aanvraag.

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Vos,
telefoonnummer 0485-550486 of de heer R.G.A. Teunesen, tetefoonnummer O48S-Sl1gSO.

Met vriendelijke groet,

B.V. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ "DE PEELHORST'

a,%*./'íaaar;
M.J. Teunesen
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Geachte directie. 
;f I i"l'"j"' tu;l

Bij deze ontvangt u een vergunning voor het slopen van varkensstallen, gelegen aan
Nachtegaallaan 60 in De Mortel.
Bij het doorlezen van de sloopvergunning zult u opmerken dat het slopen wel aan een aantal regels
is gebonden. Wij vezoeken u daaraan de hand te houden.
Een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling let op het naleven van onder andere het
Bouwstoffenbesluit. U moet zijn/haar aanwijzingen opvolgen. Als u dat niet doet kan hij/zij de sloop
stilleggen.
Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat indien er asbest wordt afgevoerd u moet kunnen aantonen
waar deze naartoe is vervoerd.

Risico

De sloopvergunning wordt nog gepubliceerd. ledereen kan daartegen op grond van de Algemene
wet bestuursrecht bezwaar aantekenen, en de voozieningenrechter vragen de vergunning te
schorsen. Dat kan binnen zes weken.
Gegronde bezwaren kunnen leiden tot schorsing en het intrekken van de vergunning. Omdat aan u
vergunning is verleend, heeft u het recht om te gaan slopen. Doet u dat binnen de genoemde
periode van zes weken, dan handelt u helemaal op eigen risico. Wordt de vergunning geschorst
en/of moeten wij de vergunning naar aanleiding van het bezwaar intrekken, dan kunt u ons niet
aansprakelijk stellen voor de eventuele financiële gevolgen.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag
van venending een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan
het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel, Postbus 10.000,
5420 DA Gemert.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. de vermelding van de datum en eventueel het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen

het bezwaarschrift is gericht;
d. een opgave van de redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

Indien mogelijk, dient een kopie van het besluit meegestuurd te worden.

De d@r u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waatroor u ze heft vemttekt. Veruerking van deze gegevens vindt plaats overeenkomstig de
Wet bescheming personsgegevens. Vor meer infomatie veruijzen wij u naar onze algemene privacyfolder (beschikbaar bij Loket Bouwen en Wonen) of op onze
intemetsite !4A4GglQ€Ii:QêkeLOl MogdÍk kan tegen de inhoud van deze brief benaar worden gmaakt. Als dee mogelijkheid in de brief niet is aangegev€n en u
bezwaar wilt maken, nemt u dan diÍtrt contact op met de afdeling BestuurManagement en Onde$teuning
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Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daamaast een schriftelijk vezoek tot het
treffen van een voorlopige vooziening in te dienen. Een dergelijk vezoek dient te worden gericht aan
de voozieningenrechter , sector bestuursrecht, Postbus 90125,5200 MA 's-Hertogenbosch.
Bij het vezoek dient een kopie van het bezwaarschrift gevoegd te worden. Tevens dient zo mogelijk
een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift en de voorlopige voorziening zich richten, te
worden bijgevoegd.

De President kan naar aanleiding van het vezoek een voorlopige vooziening treffen, indien onverwijl-
de spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een vezoek om een voorlopige vooziening wordt door de griffier van de
rechtbank eén griffierecht geheven. De griffier wijst de indiener van het vezoek om voorlopige
vooziening op de verschuldigdheid van het griffierecht en zaltevens aangeven binnen welke termijn
en op welke manier het griffierecht betaald kan worden.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMERT-BAKEL,
namens dezen,
de coóidinator van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,

L/." tll/uw nl _"

_7-,K-
/ t'

A.M. Aerts

De door u veretrekte gegevens zullen allen worden gebruikt voor het doel waaruoor u ze h€ft verstreld. Veruerting van dee gegevens vindt plaats overeenkomstig de
wet bescheming Persmnsgegevens. V@r meer infomatie veruijzen wij u naar orue algmene pÍivacyfotder (beschikbáar bij Lolet Bouwen én wonen) of op omJ
intemetsite w.Cemert-Bakel.nl /(ogelijk kan tegm de inhoud van deze brief bwaar worden gmaald. Als deze mogelijkheid in de brief niet is aangegeven en u
benaar wilt maken, nemt u dan diÍ{t contact op met de afdeling Bestuur Managment en Ondersteuning
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H]Gemert-Bakel
SLOOPVERGUNNING

Nummer: 05.8/.32

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel

beschikkende op de aanvraag van: B.V. Exploitatiemij nDe Peelhorstn

wonende/gevestigd te: 6598 BL Heijen

adrcs: Hoogveld 16

die is gedagtekend op: 4 olCober 2005

en is ontvangenop: 5oktober2005

B0RGEIVIEESTER
narnens dezen,
de coórdinator van

V* fXrtr-
A.M. Aerts

O om op het perceel, kadastraal bekend gemeente Gemert

sectie: Q nummer 1524

en plaatselijk bekend: Nachtegaallaan 60, 5425Kf De Mortel

te slopen: varkensstallen

besluiten

geletopdeartikelS,lid2,subh,vandeWoningwetenS.l.l t/ms.4,l,vandeBouwverordening
Gemert-Bakel sloopvergunning te verlenen, overeenkomstig bU dit besluit behorende, of namens hen
gewaarmerkte bescheiden.

Gemert, 11 november2oO1

EN WETHOUDERS VAN GEIVIERT-BAKEL,

de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,

a.a.: afdeling BMO/FBB t.a.v. A. Jacobs.
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Sloopvoorschriften voor B.V. Exploitatiemii "De Peelhorst". Hoogveld 16. 6598 BL Heiien. voor het
slopen van varkensstallen aan Nachtegaallaan 60. 5425 RT De Mortel.

1. Algemeen.

1.1. Door of namens de houder van de sloopvergunning moet aan het bevoegd gezag, de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Gemert-Bakel, kennis worden gegeven van:
a. de aanvang van de sloopwerkzaamheden, tenminste twee werkdagen voor de aanvang

van de sloopwerkzaamheden, de daarbij behorende voorbereidende werkzaamheden
inbegrepen;

b. de voltooiing van het gehele sloopwerk inclusief de daard voorgeschreven voonienin-
gen en de afrverking, onmiddellijk na de voltooiing.

1.2. Mede ter voorkoming van schade, moet voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden tijdig
contact worden opgenomen met de technische diensten van nutsbedrijven in verband met het
verwijderen van gas-, water- en electriciteitsaansluitingen.

1.3. De houder van de sloopvergunning is verplicht alle maatregelen te nemen, die nodig zijn ter
voorkoming van vervuiling van de openbare weg als gevolg van het transport van uit de sloop
afkomstige materialen, de grond daaronder begrepen.

1.4. Rioolaansluitingen op het gemeenteriool moeten direct na het slopen van de huis-riolering op
de grens van het werkterrein en het gemeente-eigendom op deugdelijke wijze worden
dichtgemetseld in overleg met het bevoegd gezag, zijnde de afdeling Openbaaar Beheer/
Onderhoud van de gemeente Gemert-Bakel.

1.5. Beer-, gier-, en zinkputten moeten voor venvijdering c.q. sloping geheel geledigd worden voor
rekening van de houder van de sloopvergunning.

1.6. Alle funderingen, machinefundaties daaronder begrepen, kelders, putten, kolken, riolen, enz.
moeten worden gesloopt en opgeruimd, tenzij deze onderdelen behoren tot of gebruikt worden
door gebruikers van nog in gebruik zijnde gedeelten, dan wel aangrenzende bouwwerken.

7.7. Gaten, ontstaan door verwijdering van kelders, funderingen, ftrndaties, putten, kolken, riolen
etu. mogen niet worden gedicht c.q. aangevuld, dan nadat hierop door het bevoegd gezag,
zijnde de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Gemert-Bakel,
controle is uitgeoefend en deze zijn toestemming tot het dichten van de gaten heeft gegeven.
Deze gaten mogen niet worden gevuld c.q. gedicht met puin of andere uit de sloop
afkomstige bouwstoffen c.q. afualstoffen.

1.8. Na het gereedkomen van de sloopwerkzaamheden moet het tenein worden
afgewerkt/ geëgaliseerd en zodanig opgehoogd, als ter plaatse door het bevoegd gezag, zijnde
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Gemert-Bakel, zal worden aangege-
ven.

1.9. Indien voor het plaatsen van een afrastering of schutting of voor het maken van in- en/of
uitritten enz, gebruik moet worden gemaakt van gemeentegrond, waarop of waarin trottoirs,
bermen, sloten, duikers leidingen, verhardingen e.d. aanwezigzijn, dient van te voren tijdig
contact te worden opgenomen met het bevoegd gezag, zijnde de afdeling Openbaar Beheer/
Onderhoud van de gemeente Gemert-Bakel, om:
a. de gemeentegrond en openbare voozieningen ter plaatse te inspecteren;
b. te bepalen op welke wijze deze beschermd moeten worden.

1.10. Het slooptenein moet zindelijk worden gehouden.

De d@r u ve6trekte gegevens zullen allen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heft versbekt. Veverking van deze gegevens vindt plaats overeenkomstig de
Wet bescheming Persoonsgegevens. Voor meer infomatie veNijzen wij u naar onze algemene privacyfolder (besc-hikbaaÍ bij Loket Bouwen en Wonen) of op onze 5
intemetshe w.Gemert-Bakel.nl Mogelijk kan tegen de inhoud van dee brief bezwaar worden gmaakt. Als deze mogelijkheid in de brief niet is aangegeven en u :
beryaar wilt maken, nemt u dan direct contact op met de afdeting Bestuur llanagement en Onde6teuning :
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1.11. Tijdens het bevoorraden, het afvoeren van afvalstoffen van het sloopterrein en bij het
uitstallen van goederen op de openbare weg, moet de weg zoveel mogelijk vrij
gehouden worden. Het betreden van woningen moet te allen tijden mogelijk zijn.

1'.12. Voertuigen binnen het slooptenein mogen niet harder rijden dan 15 km per uur.

2. Vriiwaringsclausule.

2.1. De houder van de sloopvergunning vrijwaart het bevoeg d gezag voor alle vorderingen, die hij
of derden mochten kunnen doen gelden in welke uor--ooÈ, tot vergoeding van schade,
voortvloeiend uit:
a. het verwijderen, gebruiken, hebben en plaatsen van de te slopen objecten, het gebruikte

of te gebruiken benodigde werktuigen, materiaal en andere zaken op, in of boven de
grond;

b. al dan niet verborgen gebreken, zich bevindende op, in, aan, boven of onder gemeente-
eigendommen of bij de gemeente in beheer, dan wel in onderhoud zijnde zaken;

c. het af- en aanvoeren van materiaal, materieel, enz. van en op het werk en in de directe
omgeving daarvan, het transport over de weg van het werk naar het opslagtenein of het
stortterrein vice versa daaronder begrepen.

2.2 De houder van de sloopvergunning bericht het bevoegd gezag, zijnde de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de gemeente Gemert-Bakel, tenminste twee werkdagen voor de aanvang
van de sloopwerkzaamheden, de vooÈereidende werkzaamheden daaronder begrepen,
schriftelijk dat hij akkoord gaat met de in 2.1. omschreven vrijwaringsclausule. Wordt deze
verklaring niet tijdig onWangen dan wordt door het bevoegd gezag aangenomen, dat de
houder van de sloopvergunning of zijn rechWerkrijgende het in deze clausule gestelde zonder
voorbehoud accepteert.

3. Veiligheid

3.1. Het slopen moet op een veilige wijze, overeenkomstig de bepalingen van de
Bouwverordening, geschieden ten genoegen van het bevoegd gezag.

3.2. De publicatie van de arbeidsinspectie, voor zover van toepassing op het gebruik van materieel
en gereedschap bij het slopen van het hier bedoelde object, zijn op het werk van toepassing.

3.3. Bij het ontdekken c.q. veroonaken van beschadigingen aan de gemeentelijke riolering of
aansluitingen, gas en/of waterleidingbuizen, dan wel kabels ten behoeve van de
stroomvootziening of de KPN, moet door of namens de houder van de sloopvergunning
onverwijld het betrokken nutsbedrijf hiervan in kennis worden gesteld.

3.4. Bij het ontdekken c.q. veroonaken van beschadigingen aan een gasleiding moet ook de
brandweer via alarmnummer 112 worden gewaarschuwd, terwijl onverwijld alle vuur op het
werk moet worden gedoofd, een rookverbod voor het werk en zijn omgeving moet worden
ingesteld en alle electro- en andere motoren op het werk moeten tot stilstand worden
gebracht.
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4. Asbest.

4.1. Op het sloopobject is het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet van toepassing.

4.2. Voordat met de sloop begonnen wordt, dient de vergunninghouder een opgave te doen aan
de gemeente GemeÉ-Bakel door welk bedrijf het asbest verwijderd gaat worden.

4.3. Tenminste vier weken voordat met de sloop wordt begonnen dient het bevoegd gezag, zijnde
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Gemert-Bakel, in de gelegenheid
gesteld te worden het gebouw te inspecteren op de mogelijke aanwezigheid van
asbesthoudende materialen.

4-4. Voordat met de sloop wordt begonnen dient de aannemer een inventarisatie op te
stellen van de plaats, hoedanigheid en omvang van alle asbesthoudende materialen.
Zonodig dient hiervoor voor rekening van de aannemer een laboratoriumonderzoek te
worden verricht.

4-5. Asbesthoudende materialen dienen voor de sloop verwliderd en afgevoerd te worden door
een door de Arbeidsinspectie erkend asbestdemontagebedrljf.

5. Afualstoffen.

5.7. Afualstoffen mogen niet op het slooptenein worden verbrand.

5.2. Het bewaren of bezigen van afualstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen
verontreiniging kan optreden.

5.3. Afualstoffen moeten op gezette tijden van het sloopterrein worden afgevoerd.

5.4. Het bewaren van afualstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afualstoffen
afkomstige geur mag zich niet buiten het slooptenein kunnen verspreiden.

6. Milieuschadeliike (afval)stoffen.

6.1. Milieuschadelijke(afual)stoffenzijn:
a. Alle afualstoffen die op grond van het besluit aanwijzing chemische afualstoffen (Baca)

worden aangemerkÍ en/of;
b. (kleine partijen) afualstoffen die vallen onder de werkingssfeer van de Afualstoffenwet en

ten gevolge van hun aard of samenstelling schade aan het milieu kunnen veroozaken
en/of;

c. alle andere stoffen (i.c. producten) die op grond van hun aard of samenstelling schade
aan het milieu kunnen veroozaken.

6.2. Voor milieuschadelijke stoffen moet per soort of groep een apart(e) vloeistofdichte
bewaarplaats of compartiment aanwe zig zijn.

6.3. Milieuschadelijke afualstoffen dienen zo vaak als noodzakelijk te worden afgevoerd naar een
daartoe ingerichte verwerkingsinrichting.
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7. Bodembescherming.

7.1. Bodemverontreinigingen door gevaarlijke stoffen moet onmiddellijk worden opgeruimd en
hiervan dient melding te worden gemaakt aan het bevoegd gezag,zijnde de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Gemert-Bakel.

7.2. Vaten, waaruit afgetapt wordt moeten voozien zijn van een vloeistofdichte lekbak.

7.3. Eventuele aanwezige brandstoftanks, alsmede de bijbehorende leidingen moeten worden
geledigd en gespoeld door een erkend bedrijf dat vergunninghoudend is ingevolge de WCA.

7.4. Door of namens de houder van de sloopvergunning moet aan het bevoegd gezag ten minste
24 uur tevoren kennis geven van het ontgraven van de ondergrondse brandstoftank en
leidingen.

8. Geluid- en trillinghinder.

8.1. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroozaakt door de werkzaamheden met machines,
mag gemeten en beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen IL-HR-13-01 ter
plaatse van de gevels van de in gebruik zijnde woningen buiten het betreffende sloopterrein,
niet hoger zijn dan:
50 dB(A) van 07.00 - 19.00 uur
45 dB(A) van 19.00 - 23.00 uur
40 dB(A) van 23.00 - 07.00 uur

8.2. Onverminderd het gestelde in voorschrift 8.1. mag het maximale geluidsniveau (LA, max),
gemeten in de meterstand "fast" op de in dat voorschrift vermelde punten, niet hoger zijn dan:

70 dB(A) van 07.00 - 19.00 uur
65 dB(A) van 19.00 - 23.00 uur
60 dB(A) van 23.00 - 07.00 uur

9. Lichthinder.

9.1. Lichtschijnselen als gevolg van snijden en lassen mogen bij en in woningen geen hinder
veroozaken.

10. Stofuerspreiding.

10.1. stofuerspreiding naar omgeving moet tot een minimum worden beperkt.

11. Brandpreventieen-bestriiding.

1 1 .1 . Voldoende brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en
onbelemmerd kunnen worden bereikt. Blustoestellen moeten jaarlijks door een deskundige
worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Het onderhoud van draagbare blustoestellen
moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
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17.2, Draagbare blustoestellen moeten zijn voozien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

12, Bewaren van gevaarlijke stoffen.

12.1. Gevaarlijke stoffen zijn:
a. Kl en K2- vloeistoffen en/of
b. milieugevaarlijke (afual)stoffen en/of
c. giftige stoffen.

'12.2. Indien de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in emballage meer bedraagt dan 251., is
publicatieblad CPR 15-1 "Opslag gevaarlijke stoffen in emballage", uitgave 1989 van het
Directoraat-Generaal van de Arbeid van toepassing.

13. Opslag van dieselolie in bovengrondse tanks (tot 20OO l.).

13.1. De stijftreid en sterlcte van de tanks moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als
gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle
omstandigheden moet zijn vezekerd.

1'3.2. De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op
plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundatie zijn aangebracht.

13.3. Een tank moet zijn voozien van een ontluchtingsleiding met een inwendige middellijn van ten
minste 30 mm; de ontluchtingsleiding moet tegen in-regenen zijn beschermd.

73.4. Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn
ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of breuk,
onmogelijk is.

13.5. In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofiriveau en in de afuoerleiding
moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig
zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel gesloten.

13.6' Het uitwendige van een tank en de leidingen moeten afdoende tegen corrosie zijn beschermd.

13.7. Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd.

13.8. Een tank moet geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak, die zodanig is uitgevoerd, dat bij
lekkage de gehele vooraad vloeistoffen kan worden geborgen. Boven de tank moet een
afdak van onbrandbaar materiaal zijn aangebracht, dat zo groot is dat er geen hemelwater in
de lekbak kan komen.

13.9. Voorschrift 13.8. is niet van toepassing bij het gebruik van een dubbelwandige tank;
de buitenste wand moet dan van minimaal dezelfde kwaliteit zijn als de binnenste
wand; tussen de wanden moet een detectie zijn aangebracht die duidelijk aangeeft
wanneer vloeistof tussen de wanden bevindt.

13.10 De installatie moet voldoende tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.
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13.11 Een tank mag slechts voor 95 % gevuld zijn.

13.12 Onmiddellijk nadat de dieselolie in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld,
moet de vulstomp of vulleidingen met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.

13.13 Leidingen, met uitzondering van flexibele verbindingsstukken moeten zijn vervaardigd van
metaal met voldoende mechanische sterkte; de verbindingen moeten onder alle
omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leidingen.

13.14 De omgeving van een tank moet wij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden.

14. Gasflessen.

14.7. Op het slooptenein mogen slechts gasflessen aanwezig zijn die, blijkens de ingeponste
gegevens, zijn goed gekeurd door:
a. de Dienst voor het stoomwezen of
b. een door de Dienst geaccepteerde deskundige of
c. een ingevolge de EEG- kadenichtlijn 76/767 /EEC alsmede de daarop berustende

bijzondere richtlijnen U / 525, U /526 en M / 527 /EEG aangewezen instantie.
De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen,
aangegeven in de VLG.

74.2. Gasflessen moeten steeds makkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke
nabijheid van andere brandbare stoffen zijn opgesteld.

14.3. De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten zijn.

74.4. Op een in gebruik zijnde laswagen moet een poeder- of koolzuursneeuwblusser met een
vulling van tenminste 7 kg, respectievelijk 6 kg. aanwezig zijn.

14.5. Teneinde terugslag van de vlam in een acetyleendissousfles te voorkomen, moet tussen de
brander en de reduceerventiel een door de Arbeidsinspectie goedgekeurde vlamdover zijn
aangebracht, tenzij een op vaste reduceerbare druk (2 bar) afgesteld reduceertoestel wordt
gebruil<t, aan welk toestel een onderdrulcventiel is gemonteerd.

74.6. Niet aan een vaste plaats gebonden gasflessen moeten buiten werktijd op een vaste, in
overleg met de plaatselijke brandweer nader te bepalen plaats, ondergebracht zijn. Aan een
vaste plaats gebonden gasflessen moeten bij de plaatselijke brandweer bekend zijn.

15. Ongewone voorvallen.

1 5.1 . Indien zich een ongewoon voorval voordoet, waardoor giftige of anderszins gevaarlijke,
schadelijke of hinder veroozakende stoffen buiten het sloopterrein zijn gekomen dan wel
kunnen komen, moeten zo spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om de nadelige
gevolgen van dat voorval zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en ongedaan te maken.
Van een en ander moet terstond kennis gegeven worden aan het bevoegd gezag, zijnde de
afdeling Bouwen en Milieu van de gemeente Gemert-Bakel.



Aanvullende voorwaarden.

16 Algemeen.

16.1. Aan het verlenen van de sloopvergunning kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien
van de beslissing op een vezoek om overdracht van gemeentegrond noch ten aanzien van de
eventuele uitvoering van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning is vereist.

16.2. Met de sloopwerkzaamheden, de voorbereidende werkzaamheden daaronder begrepen, mag
niet eerder worden aangevangen, dan nadat het perceel door de bewoners c.q. gebruikers is
ontruimd.

17. Brandveiligheid.

17.1. Voor het gebruik van explosieve stoffen te behoeve van de sloopwerkzaamheden, moet de
vergunninghouder bij het bevoegd gezag een speciale vergunning aanvragen voor het
vervoer, het opslaan en het gebruik van springstof.

17.2. De maatregelen genoemd in hoofdstuk lll van het Brandveiligheidsbesluit bijzondere
gebouwen (stb. 1963, 347) ten behoeve van de bescherming van monumenten, zijn op dit
werk van toepassing.

17,3. De in de openbare weg aanwezige ondergrondse brandkranen moeten onder alle
omstandigheden (ook 's nachts) goed bereikbaar zijn.

17.4. De vrije doorgangsbreedte en -hoogte op de openbare werken ten behoeve van de brandweer
en ambulance voertuigen moet ten minste 2.50 m respectievelijk{.zO m bedragen.

18. Schuttingen en afrasteringen.

18.1. Het perceel moet tijdens de sloop van de straat worden afgesloten met een afrastering.

78.2. De toestemming tot het plaatsen van een schutting of afrastering is verleend tot
wederopzegging, doch uiteindelijk voor de duur van 3 maanden, ingaande op het tijdstip dat
met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt.

18.3. De vergunninghouder vrijwaart de gemeente, voor alle vorderingen welke hij of derden
mochten kunnen doen gelden tot vergoeding van schade, welke met het maken, hebben,
gebruiken of verwijderen van de schutting of afrastering in verband staan.

19. Belendingen.

19.1. Indien, door het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het eventueel daarbij behorende
grondwerk, belendende bouwwerken of het te behouden gedeelte van het bouwwerk gevaar
lopen in te storten, te scheuren of te vezakken. etc.:

a. moeten alle verdere sloop- en grondvezetwerkzaamheden direct worden gestopt;
b. moeten deze gebouwen direct worden gestut of gestempeld met gezaagd hout. De

minimum afrnetingen van het hiervoor toe te passen stut- en stempelhout moeten 6,5 x
16,5 cm. bedragen; voor het schoonverk moet hout met minimum afrnetingen van 5 x 7
cm. worden toegepast;

c. moet direct het bevoegd gezag gewaarschuwd worden.
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SAMENVATTING
Bij de asbestinventarisatie van 3 varkensstallen en sluis, die is uitgevoerd aan de Nachtegaallaan 60 te
De Mortel, zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. De resultaten van het onderzoek staan in tabel
1. In deze tabel wordt verwezen naar tekeningen en foto's, die zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabet 1: Asbesthoudende materialen in het pand aan de Nachtegaallaan 60 te De Mortel:

tekening
Nr.

foto-
Nr.

locatle hecht-

oebonden
oppervlakte Bevestiging

I I Golfrlaren dak stal I Ja + 1.000 m2 Geschroefd
,)

2 Ontluchting van vlakte plaat

rechterziide stal I
Ja +40m2 Genageld

J 5 AfscheidinesschoÍen stal 4 Ja +25 m2 In iizers geschÍoefd

4 4 Onfluchtine binnenziide stal 2 la +55m2 Genageld

f, ) Deurbeolatine sluis 3 Ja *3m2 Genaeeld

6 6 Golfolaten oo dak stal 2 Ja * 1.000 m2 GeschroefrÍ

7 Ontluchting van vlaklce plaat

linker- en rechterziide stal 2

Ia + 55m2 Genageld

8 8 Golfolaten op dak sluis 3 Ja L$# Geschroefd

9 9 AC-buis in beton stal I Ja @ ll0 t4ml lngestort

0 0 Zwerfasbest voorziide stal I Ja * 1.5 m2 Los

Zwerfasbest achterziide stal I Ja Onbekend Los
t 2 Ontluchtins binnenziide stal I Ja * 40m2 Genageld

J 3 I I deuren beplaÍing stal I Ia t22t Genageld

4 Afscheidingsschotten stal I Ja + 300 m2 In iizers qeschÍoefd

) ) AGcheidingsschotten in stal 2 Ja + 350 m2 In iizers seschroefd

6 6 Roolckanaal in CV-ruimte sluis 3 Ja *3ml Ingemetseld

7 Golfulaten op afdak Ja a3m2 Gesohroefd

8 8 Vlalfte plaat op vloer stal I Ja +250 m2 Geschroefd

Tevens zijn de volgende asbestverdachte installaties aangetroffen. In sluis 3 is een C.V.-ketel aanweztg
van het b?e De Dietich-Meetron bouwjaar onbekend. Volgens het Handboek Asbestr (betreffende
bijlage opgenomen in bijlage 6), is het onbekend of dez,e ketel asbest bevat.

I Handboek Asbest - Verantwoord omgaan mét en veilig werken aan asbesthoudende installaties (IntechniurÍL 2'herziene druk
juli 2000)

lr
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1 INLEIDING
Dhï. R. Teunesen heeft Óko-Care B.V. opdracht gegeven om 3 varkensstallen en sluis aan de

Nachtegaallaan 60 te De Mortel te inventariseren op asbesthoudende materialen conform de BRL
S1ÍZz.íIetbetreft hier een volledige asbestinventarlsatie voorafgaand aan sloop3. Een volledige

asbestinventarisatie is een publiekrechtelijke verplichting op grond van het AsbesWerwijderingsbesluit
en de gemeentelijke Bouwverordening. Aanleiding voor de asbestinventarisatie is de sloop van het

pand.

Het asbestverwijderingsbesluit schrijft voor dat, alvorens een gebouw of bouwwerk wordt gesloopt, het

wij dient te zijn van asbest. Het verwijderen van asbesthoudende materialen is uitsluitend toegestaan

*i 
""o 

asbesiverwijderingsbedrijf, dát is gecertificeerd voor de BRL 50504.

De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd voorafgaand aan de asbestverwijdering om de aanwezig[eid
van asbest in een gebouw of bouwwerk te onderzoeken en in kaart te brengen. Óko-Care B.V.-te
Rijkevoort is als deskundig bedrijf voor asbestinventarisatie gecertificeerd voor de BRL 5052'. De
mËdewerkers vun Óto-Care B.V. zijn in het bezit van het certificaat DTA6.

Bij het veldwerk zijn de wettelijke voorschriften voor veiligheid en gezondheid in het omgaan met

asbest in acht genomen (zie par. 4.1).

2 DESKRESEARCH

In het vooronderzoek wordt informatie verzameld om het inventmisatieplan op te stellen en om ef;ficiënt

te kunnen inventariseren. Hierbij zijn diverse bronnen geraadpleegd. Uit interviews met de eigenaarl

betrokkenen, nzage in (gemeente)archieven en bouwtekeningen en bestekken" is getracht eenzo
volledig mogelijk inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid en de plaatsen van asbesthoudend materiaal.

Het vooronderzoek heeft de volgende informatie opgeleverd.
- De beide varkensstallen zljn gebouwd voor 1993.
- Aanwijzingen voor de aanwezigfueid van asbest zijn verkregen uit: hinderwettekening
- Voor zover bekend zijn er geen verbouwingen of renovaties geweest, noch asbestsaneringen

- Calamiteiten (brand, overstroming, instorting e.d.) hebben zich niet voorgedaan.

3 II\-VENTARISATIEPLAIYENTIITVOERINGS\ilIJZE
Uit de informatie die in het vooronderzoek/deskresearch is verzameld, is een inventarisatieplan
opgesteld. Het inventarisatieplan, dat als leidraad voor de inspectie dient, is als bijlage I in dit rapport
opgenomen.
De asbestinventarisatie bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt het gehele gebouw en/of
bouwwerk, zowel van binnen als van buiten, onderworpen aan een nauwgezette visuele inspectie. De
plaatsen en de hoeveelheden van hechtgebonden enlofniet-hechtgebonden asbestverdachte materialen
en de staat, waarin deze zich bevinden (beschadigingen e.d.), worden gerapporteerd.

Ten tweede kunnen van asbestverdachte materialen monsters voor analyse op asbest worden genomen.

De asbestanalyse wordt uitbesteed aan een hiervoor geaccrediteerd laboratorium (ISO 17025), ae par.

De asbestinventarisatie is niet-destructief. Daarom is het niet altijd mogelijk om alle plaatsen waar zich
asbest kan bevinden, te bereiken enlof daar monsters te nemen. Asbestverdachte materialen zijn vaak
verborgen (bv. spouw- en stelplaatjes, ingemetselde constructiedelen, tiosllsidingen). Bovendien
kunnen ruimten of constuctiedelen ontoegalkelijk zdn, of te gevaarlijk zijn om te betreden (bv.

instortingsgevaar). Monsters voor analyse kunnen soms niet genomen worden, als beschadiging van
constructiedelen niet is toegestaan. Daamaast kan van monstemame worden afgezien, \ryanneer een

gebouw in gebruik is of bewoond wordt. Monsters zijn evenmin genome& als in vergelijking met
soortgelijk materiaal dat geanalyseerd is, deze constructies waarschijnlijk asbesthoudend of asbestwij
zijn. Tenslotte zijn constructiedelen waarvan de structuur onmiskenbaar op asbest duidt, niet
bemonsterd en als asbesthoudend aangemerkt. Dergelijke beperkingen en uitzonderingen worden steeds

in het rapport vermeld en verantwoord.

2 BRI 5052 - Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO ProcescertiÍicaat voor asbestinventarisatie.
3 Dit onderzoek is géén risico-inventarisatie ofglobale inventarisatie.
4 BRL 5050 - Nationate beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Prooescertificaat voor algemeen asbestverwijderen .

r Gecertificeerd bij KIWAN.V. Certificatie en Keuringeq onder het certificaatnummer 40545.
6 DTA: deskundig toezichlhouder asbestsloop

lo

I
I

Óko-Care B.V. RP5531A.DOC Pagina 5 van I



I

I

I

I

I

4 VEILIGHEID EN NOODPLAN

4.1 Veiligheid

Materiaalmonsters voor asbestanalyse wordengenomen met inachtneming van de voorschriften voor
veiligheid en gezondheid in het omgaarl met asbest (arbeidshygiëne en milieuhygiëne), zoals die staan

bescbreven in de BRL 5052 enBRL 5050. Voor het overige wordt de Wet- en Regelgeving m.b.t.

asbest gevolgdT. Bewoners, gebruikers of andere belanghebbenden worden voorgelicht over de

veiligheidsvoorschriften, waaÍaan zij zich tijdens de inspectie te houden hebben.

De DTA draag bd de monstername beschermende kleding en een volgelaatsmasker met een zogenaamd

P3- filter, dat beschermd tegen asbestvezels. De DTA zorgt ervoor dat bij de monstemame niemand
zonder PBM's amweàgis en de ruimte wordt afgezet (waarschuwingslint enlof -borden). Monsters
worden zo genomen, dat asbestvezels zich niet kunnen verspreiden (asbeststofzuiger, fixeermiddel).
Deze maatregelen dragen er znÍgvoor dat noch personen (monsternemer, bewoners), noch het milieu
met asbest besmet worden.
Bij het nemen van monsters wordt steeds een inspectieformulier ingevuld ter beoordeling van de

risico's op de emissie van asbest. Voor de beoordeling wordt een puntensysteem gebruikt om de grootte

van de risico's te bepalen. Overschrijdt het gesommeerde puntenaantal een bepaalde waarde, dan dienen

direct maatregelen tegen de verspreiding van asbest genomen te worden. In bijlage I zijn de

inspectieformulieren, die bij het veldwerk zijn ingevuld, opgenomen.

4.2 Noodplan
Tiidens de asbèstinventarisatie wordt gebruik gemaakt van het standaard noodplan zoals dit door Óko-
Care B.V. is opgenomen in het ISO 9001 kwaliteitssysteem onder VEI-101. Een voorbeeld hiervan is
opgenomen in bijlage 2.

7 Zie o.a. het AÍbo-hformatieblad AI-3 Asbest (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3" herziene drulg 2004).
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RESULTATEN

5.1 Visuele inspectie
De asbestinventarisatie is uitgevoerd door Dbr. P.J.M. van Hoenselaar. De gebouwen waren tijdens de
inspectie niet in gebruik.
De DTA'er stuitte op een aantal beperkingen.
- Mestkelders niet toegankelijk (ivm mest) etc.
- Isolatiemateriaal (pw) binnenzijde tegen dak.
- Niet zichtbaar of tussen dak (golfplateQ en isolatie (pur) zich nog ander materiaal bevindt.

Tijdens de visuele inspectie zijn asbestverdachte materialen aangetroffen. Een deel van de asbest-
verdachte materialen/constuctiedelen zijn uitsluitend visueel beoordeeld. In tabel 2 zijn deze materialen
opgesomd ió verantwoord, waarom van monstemame is afgezien (zie ook par. 3).

De tekeningen en foto's zijn opgenomen bijlagen 3.

5.2 Monstername en -analyse
Van de onderzochte asbestverdachte constructiedelen zijn 5 monsters genomen. Eural Lab Boxmeer
8.V., een geaccrediteerd asbestlaboratorium (ISOffiC n025), heeft het materiaal op asbest onderzocht.
De resultaten van de asbestanalyse staan in tabel 3. De tekeningen en foto's zijn opgenomen in bijlagen
3. De monsterrummers verwijzen naar de analyserapporten in bijlage 4. Tevens zijn de asbestsoorten
vermeld, alsmede de sterkÍe van vezelbinding, de oppervlakte en de bevestiging van het materiaal.

Tabel3: materialen dieI
I
I
I
I
I
I

I'abel Z: asbestverdachte materialen die niet op asbest

Tekenlng
nr

fotonr. Locatie oppervlakte bevestiging reden/verantwoording

6 6 Golfrlaten op dak stal 2 + 1.000 m2 Geschroefd Idem aan stal I (monster 0l)
Oníuchting van vlalfte plaat

linker- rechterziide stal 2

+55m2 Genageld Idem aan stal I (monster02)

8 8 Golfrlaten oo dak sluis 3 +43nf Geschroefd Idem aan stal I (monster 01)

9 9 AC-buis in beton stal 1 @ Ll} +4ml lngestort In cement

t0 0 Zwerfasbest voorziide stal I + 1,5 m2 Los Aícomstig van stal I
n Zwerfasbest achterziide stal 1 Onbekend Los Afl<omstis van stal I en 2

t2 2 Ontluchtine binnenziide stal I +40m2 Genageld Idem binnen stal 2 ímonster 04)

13 3 I I deuren beolatine stal I +22m2 Genageld Idem sluis 3 (monster 05)

T4 T4 A8cheidingsschotten stal I + 300 m2 In ijzers

eeschÍoefd

Idem sluis 3 (monster 03)

l5 l5 Afscheidingsschotten in stal 2 + 350 m2 In ijzers

seschro€fd

Idem sluis 3 (monster 03)

r6 16 Rookkanaal in CV-ruimte sluis 3 *3mr lneemetseld In cement

t7 17 Golfulaten oo afdak *3m2 Geschroefd Idem aan stal I (monster 0l)
l8 l8 Vlallce olaat oo vloer stal I +250 m2 Geschroefd Idem binnen stal 2 ímonster 04)

asbest

teke-

nlng
nr.

foto
nr,

Locatie monster
Nr.

asbestsoort Hecht-
gebond

en

opper-
vlakte

bevestiging

I I Golfulaten dak stal I PB553t/01 l0-15%chrvsotiel Ia + 1.000 m2 Geschroefd

z 2 Ontluchting van

vlakke plaat

rechterziíde stal 1

PB553l/02 2-5%chrysotiel Ja *40m2 Genageld

J J Afscheidingsschoten

stal 4

PB553l/03 l0-15%chrysotiel Ja *.25m2 In ijzers

seschroefd

4 4 Ontluchting

binnenziide stal 2

PB553l/04 2-5 %chrysotiel Ia *55m2 Genageld

5 Deurbeplatins sluis 3 PB553r/05 2-5 %chrvsotiel Ja t3m2 Genageld

Óko-Care B.V. RP5531A.DOC Pagina 7 van I
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6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
Er zijn op een achttiental plaatsen asbesthoudende materialen aangetroffen.
De asbesthoudende constructies bevinden zich in een goede toestand. Er is geen sprake van direct
besmettingsgevaar door het wijkomen van asbesWezels. De gebouwen kunnen zonder PBM's betreden
worden. Het asbest dat in zwerfinateriaal, is aangetroffen, is hechtgebonden en vormt geen direct gevaar
voor mens en milieu.

Het is wettelijk verplicht (Asbestverwijderingsbesluit) asbest te laten verwijderen door daarvoor
gespecialiseerde en gecertificeerde (BRL 5050) bedrijven. De werkwdze van deze asbestsanerings-
bedrijven waarborgt dat de verwljdering en afuoer van asbest op milieu- en arbeidshygiënische
verantwoorde wijze geschiedt. Óko-Care B.V. kan, als deskundig bedrijf het saneringsproces
begeleiden en adviezen verstrel*en.
Het wordt ten sterkste afgeraden om zelf asbesthoudende materialen te verwijderen. Bij ondeskundige
verwijdering zonder persoonlijke beschermingsmiddelen, kan men de eigen en andermans gezondheid
emstige schade toebrengen en kan asbest in het milieu terechtkomen (zie par..7).
Als, vóór de sanering asbesthoudende materialen per ongeluk beschadigd worden, dient men de ruimte
onmiddellijk te verlaten, af te sluiten en contact op te nemen met ons bureau. Wij adviseren dan welke
maatregelen genomen moeten worden.

Tenslotte nog dit. De asbestinventarisatie kan om de redenen die in par. 3 zijn genoemd, niet garanderen
dat álle asbesthoudende materialen zijn opgespoord. WiLj adviseren om bij sloop enlof renovatie altijd op
resterend asbesthoudend materiaal verdacht te zijn en voorzichtigheid te betachten. Bij twijfel kunt u
met ons bedrijf contact op nemen om het materiaal te inspecteren en zonodig te laten analyseren.

Voor aanvang van de sloop dient een sloopvergunning te worden aangewaagd waarvan dit rapport
onderdeel zal uimaken.

ASBEST

Asbest is een verzamelnaam vooï een groep van natuurlijke mineralen, die als vezels zijn gelcristal-
liseerd. De chemische samenstelling (o.a. silicium) en de vezelstructuur maakten asbest geschilÍ als
grondstof voor materialen die duurzaam, vochtwerend, slijWast en chemisch inert zijn en goede
isolerende eigenschappen hebben (hitte, geluid, elekticiteit). Asbest is dan ook veel toegepast in
gebouwen en installaties.

Er zijn verschillende soorten asbest, de drie voonmamste zijn. Chrysotiel (witte asbest) is in 90 Yovan
de producten verwerkt. Crocidoliet (blauwe asbest) en amosiet (bruine asbest) worden ook vaak in een
diversiteit aan materialen aangetroffen. Analyse van asbest geschiedt doorgaans met de polarisatie-
microscoop. Identificatie van asbestvezels is mogelijk door de tlpische atomaire structuur van de
mineralen (dubbelbrekend en kenmerkende interferentiekleuren). Daarnaast gebruikt men de
elektr'onenmicroscoop bij het opsporen van asbestvezels. De in dit rapport vermelde resultaten zijn
verkregen met de polarisatiemicroscoop.
Men onderscheid hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. In het eerste geval zijnde asbestvezels
relatiefsterk aan het dragermateriaal (b.v. cement) gebonden. In het tweede geval liggen de asbestvezels
fs5se1 ingebed (b.v. zachte plaat, asbestkoord gips). Bij beschadiging van het materiaal is de kans op
enissie van asbestvezels bij niet-hechtgebonden asbest groter dan bij hechtgebonden asbest.
In de bouw teft men asbest aan in een groot aantal constructies. Voorbeelden dn golftlaat, leien,
dakbeschot, gevelplaat, vensterbank en vloerbedekking. Asbest is ook verwerkt in pakkingsmaterialen,
remblolken en matrassen.

Het commerciële succes van asbest werd in de loop van de Twintigste Eeuw in toenemende mate
overschaduwd door de emstige risico's die deze stof voor de gezondheid met zich meebracht.
Asbestvezels bleken uiterst kankerverwelÍ<ende te zijn. Met name luchtwegen en longen worden
aangetast (asbestose, mesothelioom). Dit maakte asbest op den duur onacceptabel als commercieel
product.
Toch is asbest na de Tweede Wereldoorlog in Nederland veel toegepast in de bouw. Pas in 1993 stelde
de overheid een algemeen verbod op het gebruik en de verwerking van asbest in.

I
I
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Inventarisatieplan P5531, Nachtegaallaan 60 te De Mortel.

Algemeen
Het betreft een asbestinventarisatie voor de sloop van 3 varkensstallen en sluis aan de
Nachtegaallaan 60 te De Mortel.

Verwachte asbestconcentraties
Beide stallen zijn gebouwd voor 1993. Tevens is er een depot met zwerfasbest
conform opdrachtgever.
Er hebben zoveÍ bekend geen calamiteiten plaatsgevonden.
Tekeningen worden aangeleverd.

Omdat er weinig uit het historisch onderzoek naar voren is gekomen zal er zeer secuur
op asbesthoudende materialen gecontroleerd worden.

Er worden geen asbestvezelconcentraties verwacht die het verwaarloosbaar
risiconiveau (< 1,000 vezelequivalenten per m3 lucht) overschrijden.

Voozorgsmaatregelen
De varkensstallen zijn niet in gebruik ten tijde van de asbestinventarisatie. Daar waar
monsters worden genomen wordt de ruimte afgezet. Tijdens de monstername wordt
gebruik gemaakt van de vereiste PBM's. Er wordt gebruik gemaakt van een
Volgelaatsmasker met een P3-Íilter. De monstemameplek wordt van te voren
geï'mpregneerd.
Bij het aanheffen van niet-hechtgebonden of verdacht asbest worden aanvullende
veiligheidsmaatregelen getroffen.
Er wordt voor de monstemame gebruik gemaakt van standaardgereedschappen.

Monsternameplan
Het monstemameplan wordt in het veld bepaald. Hierbij wordt de monstername tabel
aangehouden.
Het te nemen monster dient maximaal 5 cm2 groot te ztjn. Als leidraad voor het aantal
te nemen monster per m2 kan het volgende wórden aangehouden als men vennoedt dat
het niet om homogeen materiaal gaat:

0 - 10 m2 I monster
10 - 50 m2 2 monsters
> 50 m2 in overleg met projectleider

Er wordt gecontroleerd op asbesthoudende materialen aan de hand van een het
inspectieformulier vereenvoudigd beoordelingsmodel bepaling risico's van asbest. Dit
zal grondiger gebeuren dan normaal omdat er weinig of geen historische gegevens
bekend zijn.

Voorlichting
Ter plaatse zullen de opdrachtgever, eigenaar en eventuele aanwezigen derden op de
hoogte worden gebracht van alle aspecten en veiligheidsmaatregelen van het
onderzoek.
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Let op de volgende materialen:
- Asbest houdende (golf)platen (niet-asbest houdende gol$laten bevatten de

inscriptie NT).
- Schoorsteenpijpen.
- Regenprjpen.
- Drempels.
- Vensterbanken.
- Putdeksels.
- Dakbeschot.
- Asbestcementen platen tegen wanden en onder/boven ramen.
- Asbes! bij evenflrele ketel.
- Dak.
- Windveren en boeiboorden.
- Leidingomhulsel.
- Tussenschotten in stal.
- Binnenriool

Belan grij ke telefoonnum mers i.v.m. asbestcalamiteiten

Politie, brandweer (en ambulance): llz
Politie:

Gemeente Gemert-Bakel:

0900 - 88 44

0492 - 37 85 00

Dhr. k. J.C. Wielenga (KfWA): 06-Sj7 54 900 (070-414 4625)

Óko-Care B.V. RijkevooÉ IP5S31A.DOC pagtna 2 van 20
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Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING NSICO'S VAN ASBEST DAT AANV/EZIG IS IN
GEBOU\VEN
(vereenvoudigde versie)

Bij het aanteffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, wordt aftankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, l0 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE''
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:
Datum inspectie:

Dhr. R. Teunesen
P5531
P. van Hoenselaar
20 september 2005

Fotonummer:

Paraaf: R/{1

1

Staat:
Woonplaats:
Postcode:
VerheVbouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

stal I
Oppervlak asbesthoudend materiaal: Golfolaten dak
Afinetine van de ruimte: + 1000 m2 Wiize bevestieing: seschroefd
I Type asbesthoudend materiaal:

Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat rioleringistand leiding, leidingschacht)
Asbestcement golfplaten
Andere asbesthoudende productenl nl.: ... ... ... ..

o
o
o
X
o

20
10

)
5

5-20

II Asbestsoort:
Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd O Nee, geen monstemame omdat:
X Ja. monstemr.: PB553l/01

o
X

2
0

ru Opp ervlaktestructuur:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afseschermd dicht oonervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het sebouw

o
X
o

10

)
0

tV Conditie van het oppenlak:
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadieineen

o
X
o

6
a
J

0

BEOORDELING PUNTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanerins drineend noodzakeliik

Óko-Care B.V. Rijkevoort |P5531A.DOC pagina 3 van 20
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Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZG IS IN
GEBOI.I\\TEN
(vereenvoudi gde versie)

Bij het aanteffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, wordt aftankelijk van de

hechtgebondenheid en het asbestgehaÍte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde produ_cten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door
Datum inspectie

DhÍ. R. Teunesen
P5531
P. van Hoenselaar
20 september 2005

Fotonummer:2

Paraaf: R/$+
Straat:
Woonplaats:
Postcode:
Verhek/bouwdeel: stal

Nachtegaallaan 60
De Mortel

I
Oppervlak asbesthoudend materiaal:
Afrnetine van de ruimte: t40 rÊ

ontluchting rechterzij de
Wiize bevestiging: genageld

I Type asbesthoudend materiaal:
Spuitasbest asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement gol$laten
Andere asbesthoudende producten2 nl. : ... ... ... ..

o
o
x
o
o

20
l0
5

5

5-20

II Asbestsoort:
Amfibool (mocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd O Nee, geen monstemame omdat:
X Ja. monsternr.: PB5531/02

o
X

2
0

u Oppervlaktestrucfuur:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuurn maar niet volledig afgeschermd
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw

o
X
o

10

)
0

IV Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlakJcen, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadisins,en

o
x
o

6
5

0

BEOORDELING PUNTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanerins drineend noodzakeliik

Óko-Care B.V. Rijkevoort |P5531A.DOC pagina 4 van 20
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Beoordelingsmodel RF' 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOITWEN
(vereenvoudigde versie)

3 Bi.l het aantrefen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, word! afiranketijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, l0 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde producten.

lo
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INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:
Datum inspectie:

DhÍ. R. Teunesen
P553 1

P. van Hoenselaar
20 september 2005

Fotonummer:3

Paraaf: R$+
Straat:
Woonplaats:
Postcode:
Vertrek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

stal 4
Oppervlak asbesthoudend materiaal:
Afineting van de ruimte: I25 n*

afscheidingsschotten
IViize bevestiging: in iizers geschroeftl

I Type asbesthoudend materiaal:
Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcementgolfplaten
A:rdere asbesthoudende producten3 nl.: ......

o
o
X
o
o

20
10
5

5

5-20

II AsbestsooÉ:
Amfibool (crocidoliet emosiet, anthophylliet, tremolie! actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd O Nee, geen monstemame omdat:
X Ja. monsternr.: PB5531/03

o
X

2
0

m Oppervlaktestructuur:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het sebouw

o
X
o

10

0

IV Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadigingen

o
x
o

6

0

BEOORDELING PLTNTENTOTAAL
< l5 Geen direct risico
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanering dringend noodzakelijk

Óko-Care B.V. Rijkevoort 1P553íA.DOC pagina 5 van 20
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Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

a Bij het aantefen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, wordÍ, aftankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, l0 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE''
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:
Datum inspectie:

DhÍ. R. Teunesen
P553r
P. van Hoenselaar
20 september2005

Fotonummer:4

Paraaf: R*+
Straat:
Woonplaats:
Postcode:
Verhek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

stal2
Oppervlak asbesthoudend materiaal :

Afrnetine van de ruimte: + 55 m2
Ontluchting binnenzij de stal

Wiize bevestisine: senaseld
I Type asbesthoudend materiaal:

Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement golfplaten
Andere asbesthoudende producten4 n1.: . .. . .. .. . ..

o
o
x
o
o

20
l0
)
)
5-20

II Asbestsoort:
Amfibool (crocidolieq amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd O Nee, geen monstemame omdat:
X Ja. monstemr.: PB5531/04

o
X

2
0

il Opperulaktestructuur:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afeeschermd dicht onpervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het eebouw

o
x
o

l0

0

IV Conditie van het opperulak:
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadigingen

o
X
o

6

0

BEOORDELING PTINTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
Concentratiemeting uitvoeren confonn referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanering drineend noodzakeliik

Óko-Care B.V. Rijkevoort |P5531A.DOC pagina 6 van 20
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Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOLI\VEN
(vereenvoudigde versie)

Bij het aantreffen van een asbestbevattend pÍoduct dat niet expliciet in rubriek I is genoemd; wordt aftankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, l0 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE''
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:
Datum inspectie:

Dhr. R. Teunesen
P5531
P. van Hoenselaar
20 september2005

Fotonummer:5

Pamaf: Êek
Straat:
Woonplaats:
Postcode:
Vertrek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

sluis 3
Oppervlak asbesthoudend materiaal:
Afrneting van de ruimte: +3 r*

deurbeplating
Wiize bevestiging: genageld

I Type asbesthoudend materiaal:
Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerlq brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement gol$laten
Andere asbesthoudende producten5 nl.: ... ... ...

o
o
X
o
o

20
10

)
5
5-20

T AsbestsooÉ:
Amfibool (crocidoliet, ?mosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet)
S erpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd O Nee, geen monstemame omdat ..
X Ja. monstenr.: PB553l/05

o
X

2
0

ru Opperulaktestructuur:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw

o
X
o

l0
)
0

TV Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadigineen

o
X
o

6

0

BEOORDELING PUNTENTOTAAL
< l5 Geen direct risico
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanering dringend noodzakeliik

Óko-Care B.V. Rijkevoort 1P553íA.DOC pagina 7 van 20
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Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

6 Bil het aanfrefen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, wordt, aftanketijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een scoÍe geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE''
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:
Datum inspectie:

Dhr. R. Teunesen
P5531
P. van Hoenselaar
20 september 2005

Fotonummer:6

Paraaf: R#
Straat:
'Woonplaats:

Postcode:
Vertrek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

stal2
Oppervlak asbesthoudend materiaal: Golfolaten dak
Afmetine van de ruimte: + 1000 m2 Wiize bevestieine: seschroefd
I Type asbesthoudend materiaal:

Spuitasbestn asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement gol$laten
Andere asbesthoudende producten6 nl.: ... ... ...

o
o
o
X
o

20
10
5

5

5-20

I AsbestsooÉ:
Amfibool (crocidoliet, 4mosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd X Nee, geen monstername omdat: idem monster 0l
O Ja. monsternr.:

o
X

2
0

m 0ppenlaktestructuur:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het sebouw

o
X
o

10

5

0

IV Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadieineen

o
x
o

6
J

0

BEOORDELING PI.INTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanering dringend noodzakeliik

Óko-Care B.V. Rijkevoort |P5531A.DOC pagina I van 20
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Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

Bij het aantefen van een asbestbeváttend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, wordt aftankelijk van de

hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, l0 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE''
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:
Datum inspectie:

Dhr. R. Teunesen
P5s31
P. van Hoenselaar
20 september2005

Fotonummer:7

Paraaf: F#
Straat:
Woonplaats:
Postcode:
Verhek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

stal2
Oppervlak asbesthoudend materiaal:
Afmetine van de ruimte: + 55 m2

Ontluchting linker- en rechterzijde
Wiize bevestiging: genageld

I Type asbesthoudend materiaal:
Spuitasbest asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement gol$laten
Andere asbesthoudende productenT nl. : ... . .. ... ..

o
o
x
o
o

20
l0
5

5

5-20

il AsbestsooÉ:
Amfibool (crocidoliet, amosi€t, anthophylliet, femoliet, actinoliet)
Serpentijn (cbrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd X Nee, geen monstemame omdat: idem monster 02
O Ja. monstemr.:

o
X

2
0

m Oppervlaktestructuur:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afeeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw

o
X
o

10

)
0

IV Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlalJ<en, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadieineen

o
X
o

6

0

BEOORDELING PTJNTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanerins drineend noodzakeliik

Óko-Care B.V. Rijkevoort |P5531A.DOC pagina 9 van 20
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Beoordelingsmodel RF'' 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUV/EN
(vereenvoudigde versie)

Bij het aantretren van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, wordt, aftarkelijk van de

hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, l0 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:
Datum inspectie:

Dhï. R. Teunesen
P5531
P. van Hoenselaar
20 september2005

Fotonummer:8

Paruaf: RE
Straat:
W'oonplaats:
Postcode:
Vertrek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

sluis 3
Oppervlak asbesthoudend materiaal:
Afrnetine van de ruimte: * $ Í*

Golfplaten dak
V/ijze bevestiging: geschroeftl

I Type asbesthoudend materiaal:
Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement golSlaten
Andere asbesthoudende producten8 nl.: ... ... ... ..

o
o
o
X
o

20
t0
5

5

5-zfr

II Asbestsoort:
Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, fremoliet, actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd X Nee, geen monstemame omdat idem monster 01

O Ja. monsten:r.:

o
X

z
0

m Opperulaktestructuur:
Open vezelstructuw
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afeeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw

o
X
o

10

5

0

IV Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadisinsen

o
X
o

6
J

0

BEOORDELING PUNTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanerine drineend noodzakeliik

óko-Care B.V. Rijkevoort |P5531A.DOC pagina 10 van 20
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Beoordelingsmodel RF' 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, wordt, aftankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE''
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:
Datum insoectie:

DhÍ. R. Teunesen
P5531
P. van Hoenselaar
20 seotember 2005

Fotonummer:9

Paraaf; ffi
Straat:
Woonplaats:
Postcode:
Verhek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

stal 1

Oppervlak asbesthoudend materiaal:
Afinetine van de ruimte: + 4 ml

AC buis in beton
Wiize bevestieine: insestort

I Type asbesthoudend materiaal:
Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement gol$laten
Andere asbesthoudende oroducten9 nl.: ... ... ...

o
o
X
o
o

20
10

5

5

5-20

I Asbestsoort:
Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, femoliet, actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd X Nee, geen monstername omdat idem monster ***
O Ja, monstemt.:

o
X

2
0

m Oppervlaktestructuur:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw

o
x
o

10
)
0

IV Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlat<ken, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadisingen

o
X
o

6

0

BEOORDELING PUNTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
Concentratiemeting uitvoeren confom referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanerine dringend noodzakeliik

Óko-Care B.V. Rijkevoort 1P553íA.DOC pagina 11 van 20
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Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

t0 Bil het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, word! aftrankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score gesohat van 5, l0 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE''
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:
Datum inspectie:

Dhr. R. Teunesen
P5531
P. van Hoenselaar
20 september 2005

Fotonummer: l0

Paraaf: ffi+
Straat:
Woonplaats:
Postcode:
Vertrek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

stal 1

Oppervlak asbesthoudend materiaal:
Afrneting van de ruimte: * 1,5 m2

Zwerfasbest voorzijde
Wijze bevestiging: los

I Type asbesthoudend materiaal:
Spuitasbesq asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement golfplaten
Andere asbesthoudende oroducten l 0 nI. : .. . . . .

o
o
o
X
o

20
10

5

)
5-20

il AsbestsooÉ:
Amfibool (crocidoliet amosiet, anthophylliet, temoliet actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uítgevoerd X Nee, geen monstemame omdat: idem monster 0l
O Ja" monsten:r.:

o
X

2
0

il Oppervlaktestructuur :
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afeeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het sebouw

o
X
o

l0
)
0

IV Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadieineen

o
X
o

6

0

BEOORDELING PUNTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanerine drineend noodzakeliik

Óko-Care B.V. Rijkevoort 1P553'|A.DOC pagina í2 van 20
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Beoordelingsmodel Rx,' 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

tt Bii het aantrefen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, wordt, affrankelljk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, €en scorc geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde pÍoducten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE''
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:
Datum insoectie:

DhÍ. R. Teunesen
P5531
P. van Hoenselaar
20 seotember 2005

Fotonummer: 11

Paraaf: ruf
Straat:
'Woonplaats:

Postcode:
Verhek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

stal I
Oppervlak asbesthoudend materi aal: Zweffasbest achterzij de
Afrneting van de ruimte: onbekend Wiize bevestiging: los
I Type asbesthoudend materiaal:

Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerlg brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement golft laten
Andere asbesthoudende productenl 1 nl.: divers

o
o
o
o
X

20
10

5

5

s-20

il Asbestsoort:
Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, hemoliet, actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd X Nee, geen monstemame omdat: materialen uit stal 1, 2
O Ja. monsten:r.:

o
X

2
0

n Opperulaktestructuur:
Open vezelstructuw
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw

o
X
o

l0
5

0

ry Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadieineen

X
o
o

6
J

0

BEOORDELING PUNTENTOTAAL
< 15 Geen direct rlsrco
Concentratiemeting uitvoeren confonn referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanerine drineend noodzakeliik

Óko-Care B.V. Rijkevoort IP5531A.DOC pagina 13 van 20
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Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

t' B1 het aanteffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, wordt, aftankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, l0 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:
Datum inspectie:

DhÍ. R. Teunesen
P5531
P. van Hoenselaar
20 september2005

Fotonummer: 12

Paraaf: W
Straat:
Woonplaats:
Postcode:
Vertrek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De MoÍel

Istal
Oppervlak asbesthoudend materiaal:
Afineting van de ruimte: + 40 m2

Ontluchting binnenzij de
V/iize bevestieine: genageld

I Type asbesthoudend materiaal:
Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement gol$laten
Andere asbesthoudende producten 12 nl. : . . . . . . . .

o
o
X
o
o

20
l0
)
5
5-20

II Asbestsoort:
Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet)
S erpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd X Nee, geen monstemame omdat idem monster 04
O Ja. monsternr.:

o
X

2
0

n Oppervlaktestructuur:
Open vezelstructuw
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het sebouw

o
X
o

l0
)
0

IV Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlald(en, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadigingen

o
X
o

6

0

BEOORDELING PI.]NTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 $anering dringend noodzakelijk

Óko-Care B.V. Rijkevoort 1P553íA.DOC pagina 't4 van 20
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Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPAIING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

13 Bij het aantreffen van een asbestbevattend pÍoduct dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, word! afirankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, l0 of 20 punten naar analogie van de in díe rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHÓDE"
Opdrachtgever: DhÍ. R. Teunesen
Projectnummer: P5531
Uitgevoerd door: P. van Hoenselaar
Datum inspectie: 20 september 2005 Paraaf: F*=+

Fotonummer: 13

Shaat:
'Woonplaats:

Postcode:
Vertrek/bouwdeel:

Nachtegaallaan60
De Mortel

stal I

Wi.ize bevestiging: genaseld

Oppervlak asbesthoudend materiaal :

Afmeting van de ruimte: +22 Írf
11 deuren beplating

I Type asbesthoudend materiaal:
Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement golfplaten
Andere asbesthoudendelloductenl 3 nl.: ... ... ..

o
o
X
o
o

20
10

)
5

5-20

II Asbestsoort:
Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd X Nee, geen monstemame omdat: idem monster 05
O Ja, monstemr.:

o
X

2
0

ilI Oppervlaktestructuur:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw

o
x
o

l0
5

0

IV Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadigingen

o
X
o

6
)
0

BEO ORDELING PUNTENTOTAAL
< l5 Geen direct risico
concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanering dringend noodzakelijk

Óko-Care B.V. Rijkevoort |P553íA.DOC pagina i5 van 20
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Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

t{ 81 het aanteffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, word! afirankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een scoÍe geschat van 5, 10 of 20 punten naar analogie van de in díe rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODÈ';
Opdrachtgever: DhÍ. R. Teunesen
Projectnummer: P5531
Uitgevoerd door: P. van Hoenselaar
Datum inspectie: 20 september 2005

Fotonummeï 14

Paraaf: Rrf

I

Straat:
Woonplaats:
Postcode:
Vertrek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

stal
Oppervlak asbesthoudend materiaal :

Afrneting van de ruimte: + 300 m2
Afscheidingsschotten

Wiize bevestiging: in iizers seschroefd
I Type asbesthoudend materiaal:

Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement golfo laten
Andere asbesthoudende producten I 4 nl. : . . . . .. . . .

o
o
x
o
o

20
10

5

5

5-20

II AsbestsooÉ:
Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophyllie! temolieto actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd X Nee, geen monstemame omdat idem monster 03
O Ja, monstemr.:

o
X

2
0

m Oppervlaktestructuur:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschennd
Afgeschermd dicht oppervlak dgor niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het sebouw

o
X
o

l0
5

0

ry Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadigingen

o
X
o

6
)
0

BEOORDELING PUNTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanering dringend noodzakelijk

Óko-Care B.V. Rijkevoort 1P553íA.DOC pagina í6 van 20



Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

15 Br3 het aanteffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, word! aftankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, l0 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:
Datum inspectie:

Dhr. R. Teunesen
P5s31
P. van Hoenselaar
20 septembet2005

Fotonummer: 15

Paraaf: k
Straat:
W'oonplaats:
Postcode:
Vertrek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

stal2
Oppervlak asbesthoudend materiaal:
Afrneting van de rulqlte: + 350 m2

Afscheidingsschotten
Wiize bevestiging: in iizers geschÍoefd

I Type asbesthoudend materiaal:
Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaa! riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement golfplaten
Andere asbesthoudende productenl 5 nl. : .. . .. .

o
o
X
o
o

20
l0
)
)
5-20

II Asbestsoort:
Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, temoliet, actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd X Nee, geen monstemame omdat: idem monster 03
O Ja, monstenrr.:

o
x

2
0

ilI Opp ervlaktestructuur:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuuro maar niet volledig afgeschermd
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw

o
x
o

10
)
0

ry Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlakken, pudes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadiginge4

o
X
o

6
J

0

BEOORDELING PLTNTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanering dringend noodzakelijk

Óko-Care B.V. RijkevooÍ |P5531A.DOC pagina 17 van 20



Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

16 Bil het aantrefen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd wordt, aflrankelijF van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschatvan 5, l0 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE"
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:

Qatum inspectie:

Dhl. R. Teunesen
P5531
P. van Hoenselaar
20 september2005

Fotonummer: 16

Paruaf: Rd#
Straat:
Woonplaats:
Postcode:
Verhek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

sluis
Oppervlak asbesthoudend materiaal:
Afmeting van de ruimte: + 3 mr

Rookkanaal CV-ruimte
Wiize bevestieine: insemetseld

I Type asbesthoudend materiaal:
Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaa! riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement golfo laten
Andere asbesthoudende productenl 6 nl.: ... . .. ..

o
o
X
o
o

20
10

5

5

5-20

n Asbestsoort:
Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, temolieq actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd X Nee, geen monstemame omdat: in cement
O Ja. monstemr.:

o
X

2
0

ru Oppervlaktestru ctuu r:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afgeschelmd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het sebouw

o
X
o

10

5
0

ry Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadigingen

o
x
o

6

0

BEOORDELING PI.INTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanering dringelr4 noodzakelijk

Óko-Care B.V. RijkevooÍ |P5531A.DOC pagina 18 van 20
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Beoordelingsmodel RF 001 (AI-006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

r? Bii het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, wordt, aftankeliik van de

hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, l0 of 20 punten naar analogie van de in die rubriek
genoemde producten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE''
Opdrachtgever:
Projectnummer:
Uitgevoerd door:
Datum inspectie:

Dhr. R. Teunesen
P5531
P. van Hoenselaar
20 september 2005

Fotonummer.17

Pnaaf: RH,
Straat:
Woonplaats:
Postcode:
Vertrek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

afdak achterziide bii sluis 3

Oppervlak asbesthoudend materiaal:
Afirretine van de ruimte: +3 fif

Golfplaten dak
Wiize bevestiging: geschroefd

I Type asbesthoudend materiaal:
Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaat riolering/stand leiding, leidingschacht)
Asbestcement golfplaten
Andere asbesthoudende productenl T nl. : ... . .. ...

o
o
o
X
o

20
10

f
)
5-20

il Asbestsoort:
Amfibool (crocidoliet amosiet, anthophylliet, hemoliet, actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd X Nee, geen monstemame omdat idem monster 01

O Ja. monsternr.:

o
X

2
0

m Op pervlaktestructuur:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgescherrnd
Afeeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het gebouw

o
X
o

10

)
0

IV Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadieinsen

o
X
o

6
J

0

BEOORDELING PUNTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
> 20 Sanerine drineend noodzakeliik
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Beoordelingsmodel RF 001 (AI,006)

BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO'S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN
GEBOUWEN
(vereenvoudigde versie)

tE Bi.l het aantreffen van een asbestbevaffend product dat niet expliciet in rubriek I is genoemd, wordq aftankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 puntennaar analogie van de in die rubriek
genoemde produoten.

INSPECTIEFORMULIER "VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE''
Opdrachtgever: Dhï. R. Teunesen
Projectnummer: P5531
Uitgevoerd door: P. van Hoenselaar
Datum inspectie: 20 sqrtember 2005

Fotonummer: 18

Paraaf: lRê=t
Straat:
Woonplaats:
Postcode:
Verhek/bouwdeel:

Nachtegaallaan 60
De Mortel

stal I
Oppervlak asbesthoudend materiaal:
Afmeting van de ruimte: +250 m2

Vlakke plaat op vloer
Wiize bevestiging: geschroefcl

I Type asbesthoudend materiaal:
Spuitasbest, asbestkoord
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton
Asbestcement producten (zoals plaa! riolering/stand leiding, leirtingschacht)
Asbestcement golfo laten
Andere asbesthoudende productenl 8 nl.: .. . ... ...

o
o
X
o
o

20
10

5

f
5-20

II AsbestsooÉ:
Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet)
Serpentijn (chrysotiel)

Is er een analyse uitgevoerd X Nee, geen monstemame omdat: idem monster 04
O Ja, monsternr.:

o
X

2
0

il Oppervlaktestructuur:
Open vezelstructuur
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel van het sebouw

o
X
o

10

J

0

IV Conditie van het oppervlak:
Sterk beschadigd @reukvlakken, putjes, gaten) ofsterk verweerd
Licht beschadigd of verweerd
Geen beschadigingen

o
X
o

6

0

BEOORDELING PUNTENTOTAAL
< 15 Geen direct risico
concentratiemeting uitvoeren conform referentie'bepalingsmethode
> 20 Sanering dringend noodzakelijk
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Bijlage 2

Noodplan
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Alarmregeling óko-Care B.V. (Veldlocaties)
WAT TE DOEN BIJ BRAND, EEN NOODSITUATIE OF EEN ERNSTIG ONGEVAL?

I
Ij
t

li
lili

i

l:
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t;

I,

lo
l.,

li
::

l,
:

l;

I
rOt.
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I

l.
i

li
li

t

l,
i

ti
.

l;
li

Waar bevindt u zich ?

Wat is er aan de hand ?

Wanneer is het gebeurd ?

Slachtoffer(s) ?

Wat heeft u gedaan ?

Welke hulpverleningsdienst ?

Uw naam en telefoonnummer ?

Nachtegaallaan 60 te De MoÉel

Brand, ongeval of bijv. een gaslekkage

Tijd waarop het incident plaats vond

Aantal en de toestand slachtoffer(s)

Wat u gaat doen

Brandweer, politie, ambulancedienst

P. van Hoenselaar (06-nummer)

Procedures bii onqevallen:
1. Denk aan uw eigen veiligheid.
2. Waarschuw contactpersoon Óko-Care B.V (zie telefoonnrs. onderaan deze pagina).
3. Waarschuw een arts of ambulance.
4. Vang arts en/of ambulance op.
5. Wijs iemand aan die met de ambulance meegaat (EHBO'er).
6. Informeer aan het einde van de dag naar de toestand van de betrokken

Procedures bii brand:
1. De brand via112 en aan contactpersoonókoCare B.\t
? waarschuw de personen in uw omgeving/breng de personen in veiligheid.
3. sluit ramen en deuren (zuurstoftoevoer en rookverspreiding voorkomen)
4. Poog een beginnende brand te blussen
5. Vang de brandweer op en informeer deze.
6. Controleer of iedereen in veiliqheid is.

tselangrijke telefoonnummens: Telefoonnummer
Ambulance 112
Brandweer 112 0900-8844 (qeen spoed)
Politie 112
Contactpersoon óko-Care B.V. :

Albert Klarenberq / Huib van Hellemondt
0485-371747

Óko-Care B.V. Rijkevoort (www.milieumanagement.nl) Bijlagen Rapportage Asbestinventarisatie v004 Zp5531A.DoC
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Bijlage 3

Situatieschetsen en foto's

Óko-Care B.V. Rijkevoort (wwrr.milieumanagement.nl) Bijlagen Rapportage Asbestinventarisatiev004 ZP5S3íA.DOC



-- !
í

I
t
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I

I

I
I
I

Bijlage 3a

Foto l. Golfplaten dak stal I Foto 2. Ontluchting stal I Foto 3. Afscheidingsscbotten stal 4

Nr.4 Nr.7

Nr.4 Nr.7

ïr'lii

Foto 4. Ontluchting binnenziide stal2 Foto 5. Deurbeplating sluis 3
€

Nr. l0

Foto 6. Golfplaten dak stal2

Foto 7. Ontluchting stal2 Foto 8. Golfrlaten dak sluis 3 Foto 9. AC buis stal I

Foto 10. Zwerfasbest voorziide stal I Foto 11. Zwerfasbest achterzilde stal I Foto 12. Ontluchting binnenzijde stal I

ókFcare
adviesbureau voor milieumanagement

Adviesbureau voor
milieumanagement

Veldweg 11

5447 BH RIJKEVOORT

Asbestinventarisatie tb.v. sloop

Nachtegaallaan 60 te De Mortel
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Bijlage 3b
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ótNa,*
advÍesbureau voor milieumanagement

Adviesbureau voor
milieumanagement

Veldweg 11

5447 BH RIJKEVOORT

Asbestinventarisatie t"b.v. sloop

Nachtegaallaan 60 te De Mortel
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I Analysecertificaten van asbestmonsters
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Aan: óko-Care B.V.
t.a.v. Dhr. P. van Hoenselaar
Veldweg 11

.5447 BH Rijkevoort

ANALYSECERTIFICAAT MATERIAALMONSTER

veÉrouwelijk

Datum rapportage:
Rapportnummer:
Barcode monster:

Opdrachtgever:
Referentienummer opdrachtgever :

Datum analyse:
Naam laborant:
Datum ontvangst monsters :

Monstemame door:

Analyse techniek:
Norm:

A:ralyse op:

20 september 2005
RG204468a
0000883

Óko-Care B.V.
P553 I

20 september 2005
J. van Gaal
20 september2005
Opdrachtgever

IdentiÍicatie : lichtunicro s copie
NEN 5896: 2003 Kwalitatieve analyse van asbest in
mater í alen met p o I ar is atí emicr o s c opí e
asbest

Eural Lab Boxmeer B.V.

Veldweg 1'1

5447 BH Rijkevoort

T (0485) 37 18 15

F (0485) 37 1879
E j.vangaal@eurallab.nl

I www.eurallab.nl

Rabobank 14.57.26.436
K,v.K 1714O596

BTW 8105.68.093.801

lo
I
I
t
I
t
lo
I
I
t
I
I
I

Opmerkingen: Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangpboden monster.
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportage grens <O,lYo aangenomen te
worden.

R Eural Lab Boxmeer B.V. Certmcaat rg4468a.doc v004 1/S

r [[I,IIT*

Locatie monstemame Nachtegaallaan 60 te De Mortel
Monstemummer opdrachtgever P85531/01
Soort materiaal Golfplaten
Opmerkingen Dak stal 1

Soort Asbest Massa oÁ monster
Chrysotiel
Amosiet
Crocidoliet
Andere asbestsoorten

t0-15%
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar

DbÍ. DHH.H.M. van Daal
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Aan: óko-Care B.V.
t.a.v. Dhr. P. van Hoenselaar
Veldweg 11

.5447 BH Rijkevoort

ANALYSECERTIF'ICAAT MATERIAALMONSTER

vertrouwelijk

Datum rapportage:
Rapportnummer:
Barcode monster:

Opdrachtgever:
Referentienummer opdrachtgever :

Dafum analyse:
Naam laborant:
Datum offyangst monsters:
Monstemame door:

Analyse techniek:
Norm:

Analyse op:

20 september 2005
RG204468a
0000884

Óko-Care B.V.
P5s31

20 september 2005
J. van Gaal
20 september 2005
Opdrachtgever

Identifi catie : lichtmicroscopie
NEN 5896: 2003 Kwalitatieve analyse van asbest ín
mater ial en met po I ari s oti emí cr o s copi e
asbest

Eural Lab Boxmeer B.V.

Veldweg 11

5447 BH Rijkevoort

T (0485) 37 18 15

F (0485) 37 1879
E j.vangaal@eurallab.nl

I www.eurallab.nl

Rabobank 14.57.26.436

K.v.K 17140596

BTW 8105.68.093.801

lo
T

I
I
t
t
lo
T

t
I
I
I
T

Opmerkingen: Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportage grens <0,10Á aangenomen te
worden.

Dhr. Dr. J.H.H.M. van Daal
Hooftl Laboratorium

6\
NIN

Locatie monstemame Nachtesaallaan 60 te De Mortel
Monsternummer oodrachteever PB553t/02
Soort materiaal Plaatmateriaal
Opmerkingen Ontluchting stal 1

Soort Asbest Massa oÁ monster
Chrysotiel
Amosiet
Crocidoliet
Andere asbestsoorten

2-5%
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar

Eural Lab Boxmeer B.V. Certificaat rg4468a.doc vOO4 215
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Aan: óko-Care B.V.
t.a.v. Dhr. P. van Hoenselaar
Veldweg 11

.5447 BH Rijkevoort

ANALYSECERTIF'ICAAT MATERIAALMONSTER

vertrouwelijk

Datum rapportage:
Rapportnummer:
Barcode monster:

Opdrachtgever:
Referentienummer opdrachtgever:

Datum analyse:
Naam laborant:
Datum ontvangst monsters :

Monstemame door:

Analyse techniek:
Norm:

Analyse op:

20 september2005
RG204468a
000088s

Óko-Care B.V.
P553 1

20 september 2005
J. van Gaal
20 september 2005
Opdrachtgever

Identificatie : lichtrnicroscopie
NEN 5896: 2003 Kwalitatieve analyse vqn asbest in
mater i al en me t p ol ari s atiemi cr o s c opie
asbest

EuraÍ Lab Boxmeer B.V.

Veldweg 'l I
5447 BH Rijkevoort

T (0485) 37 18 15

F (0485) 37 1879
E j.vangaal@eurallab.nl

I www,eurallab.nl

Rabobank 14.57.26.436

K.v.K 17140596

BTW 8105.68.093.801

le
I
I
I
I
I
lo
I
I
t
I
I
I

Opmerkingen: Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
lndien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportage grens <0,10á aangenomen te
worden.

Locatie monstemame Nachtegaallaan 60 te De Mortel
Monsternummer opdrachtsever PB5s3l/03
Soort materiaal Plaatmateriaal
Opmerkingen Afscheidingsschotten stal 3

Soort Asbest Massa oÁ monster
Chrysotiel
Amosiet
Crocidoliet
Andere asbestsoorten

70-t5%
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar

Dhr. DrYII.H.M. van Daal

R
it$til
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Aan: óko-Care B.V.
t.a.v. Dhr. P. van Hoenselaar
Veldweg 11

.5447 BH Rijkevoort

ANALYSECERTIF'ICAAT MATERTAALMONSTER

vertrouwelijk

Datum rapportage:
Rapporhrummer:
Barcode monster:

Opdrachtgever:
Referentienummer opdrachtgever :

Datum analyse:
Naam laborant:
Datum ontvangst monsters :
Monstername door:

Analyse techniek:
Nom:

Analyse op:

20 september 2005
RG204468a
0000886

Óko-Care B.V.
P5s31

20 september2005
J. van Gaal
20 september 2005
Opdrachtgever

Identifi catie: lichtrnicroscopie
NEN 5896: 2003 Kwalitatieve analyse van asbest in
materialen met polarisatiemicroscopie
asbest

Eural Lab Boxmeer B.V.

Veldweg 11

5447 BH Rijkevoort

T (0485) 37 18 15

F (0485) 37 1879
E j.vangaal@eurallab.nl

I www.eurallab.nl

Rabobank 14.57.26.436

K.v.K 1714O596

BTW 8105.68.093,801

lr
I
t
I
t
I
lo
I
t
I
I
I
t

Opmerkingen: Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
lndien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportage grens <o,Iyo aangenomen te
worden.

Dhr. Dr. J.H.H.M. van Daal
Hooftl Laboratorium

6\
NIN

Locatie monstemame Nachtegaallaan 60 te De Mortel
Monsternummer oodrachtsever P85531/04
Soort materiaal Plaatrnateriaal
Opmerkingen Ontluchting binnen stal 2

Soort Asbest Massa 7o monster
Chrysotiel
Amosiet
Crocidoliet
Andere asbestsoorten

2-5%
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar

Eural Lab Boxmeer B.V. Certmcaat rg4468a.doc vO04 4lS
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Aan: óko-Care B.V.
t.a.v. Dhr. P. van Hoenselaar
Veldweg 11

.5447 BH Rijkevoort

ANALYSECERTIF'ICAAT MATERIAALMONSTER

vertrouwelijk

Datum rapportage:
Rapportnummer:
Barcode monster:

Opdrachtgever:
Referentienummer opdrachtgever :

Datum analyse:
Naam laborant:
Datum ontvangst monsters :

Monstername door:

Analyse techniek:
Norm:

Analyse op:

20 september 2005
RG204468a
0000887

Óko-Care B.V.
P5531

20 september 2005
J. van Gaal
20 september 2005
Opdrachtgever

Identificatie: lichtnicroscopie
NEN 5896: 2003 Kwalitatíeve analyse yan asbest in
mater í al en met pol aris atiemicr o s c opi e
asbest

Eural Lab Boxmeer B.V.

Veldweg 11

5447 BH Rijkevoort

T (0485) 37 18 15

F (0485) 37 1879
E j.vangaal@eurallab.nl

I www.eurallab.nl

Rabobank 14.57.26.436

K.v.K 1714O596

BTW 8105.68.093.801

lo
t
I
I
I
I
lo
I
I
t
I
I
I

Opmerkingen: Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangàboaen monster.
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportage grens <0,1yo aangenomen te
worden.

R
Ttsml
flvA I

Locatie monstemame Nachtegaallaan 60 te De Mortel
Monstemummer opdrachtgever PB553l/05
Soort materiaal Plaatmateriaal
Opmerkingen Deur CV-ruimte stal3

Soort Asbest Massa oá monster
Chrysotiel
Amosiet
Crocidoliet
Andere asbestsoorten

2-5%
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar

Hooftl Laboratorium

Eural Lab Boxmeer B.V. Certificaat rg4468a.doc v004 5/5
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Kopieën uit handboek asbestI
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Bijlage 1 - Inventarisatie-overzicht cv-ketels

MERK: ASBESTHOUDEND ASBESTVRIJ ONBEKEND

ACV x

ATAC

ACPO-FERROLI +

AWB *

BERETTA *

BENRAAD *

BIASI
*

BUDERUS *

BURNHAM *

CECID *

CHAFFOTEAUX EÍMAURY *

CHAPPEE *

COMBUTEC/COMBUCAL *

CRANE *

CRONE *

DE DIEïRICH *

DOMOMM/DOMOBLOC tÊ

DRIE-O-CAS *

DRU *

ECOCAS *

ELM LeBlanc *

EMMEF I
*

ETNA *

EUROSTAR *

FASTO *

FORTA
*

FRÓLING lÊ

HA-ES *

HAMWORTHY *

HOVAL *

IDEAL STANDARD/ STELRAD *

INTERGAS *

JUNKERS *

LOCHINVAR *

MARK *

NEFIT;+ plus. *

NOVUM i*

OCEAN
*

RADSON *

RAINCHON *
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RAPPORTAGE VAI\I VISUELE INSPECTIE
De vieuele inspectie heeft tot doe-t na te gaan ofop de onderzoekslocatie nog visueel zichtbare restanten van hot te venrijdoren asbest
111112iq zijn' De inepoctievond Plaats na het verwijdoren van asbesftoudeirde materialen en wae conform het meervooÊchdfr TNo-MEP-R 2000/065, hoofdstuk 4.

Omschrijving

Afkomstis van
Proiectnuhmer
Geihspecteerd door
Tijd/datum van inspectie
Methode van inspeètie

Rezultaten

Visuele inspectie

Beperkingen

Uitsluitingen

Gegevens over de gevolgde procedure, inspectieresultaten, situatietekeningen en foto's kunnen bd Certichem l,aboratory BV worden
opgevraagd. Documentatie !a.v. h€tonderzoek wordt7jaarinhetarchiefvanCertichem LáboratoryBV bewaard" Niets uitdit
rapport mag gereproduceerd worden, g, zonder schriftelijke toestemming van het laboratoriurn

Visuele inspectie ter bepaling van de afwezigheid van
asbestdelen.
V^arkensstal, Nachtegaallaan 6O te De Mortel; fase I
200G001
De heer R Waas
08.30 uurtot09.15 uur, d.d. 1,1-@12006
Conform voorschrift Ml 124

Tijdens het uitvoeren van de visuele inspectie ziin in het
kader.vSn de inspectie-opdrachg geen asbesrveróaóhte
marcnalen waaf,genomen.

Op d" mes@utten is folie gelegd.

Geen.
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Molenstraat 2g
Telefoon: O4A7 - 521 2gO
Autotel.: 0659 - 919 29g
Fax:A487 - S21 995
Bank: ABN-AMRO Nijmegen
Rek. nr.: 61.51.97.70-l
K.v.K. Nijmegen nr. 32597
BTW: NLOOT 5.76.562. B.O1

REKENING nr.: 0608e

De Peelhorst Explotatiemaatschappij
Postbus 90
6590 AB GENNEP

R. Teunesen

-r-í.cilnl

o Werk, De Morel, Jan Baarschot.

fiverye stallen gesloopt volgens afspraak,
voor de prijs van

Subtotaal:

BTW tg,|Yo

Faktuurbedrag:

60.000,00

60.000,00

I1.400,00

71.400,00

-

t ,l
(14 'r 1oóen ,J

Betaling binnen gO OáSaÁ:r,
Reclames binnen 8 dagen

[3@@ED tAràA



AK NL BSB certificaat
PRODUCTEN
RvA COO4
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Stichting BMC
lr. P. Bloklandhuis
Buchnerweg 3
Postbus 1 50 2800 AD Gouda
Tel: (0182) 53 23 00
Fax: (0182) 57 02 16
E-mail: bmc@ bmc-cert.nl

CertiÍicatie-instelling voor betonmortel, (metsel)mortels,
cement en andere grondstoÍfen, alsmede daaraan
gerelateerde pÍoducten

aangesloten organisatie van de Betonvereniging

Website: wwwbmc-cert.nl

ZAND EN/OF GRIND

zand en grind (korrelklasse a en b)
vooÍ toepassing als schone grond

nummer : 832-O5-BSB

uitgegeven : 1 januari 2005

geldig tot : 31 januari 2OO7

vervangt : 832-04-BSB

B.V, Exploitatie-Maatschappij
"De Peelhorst"
Postbus 90
6590 AB Gennep

Zandexploitatie
"De Bakelse Plassen"
Kaak 7
5763 PK Milheeze

Verklaring van BMC Certificatie:

Dit clusterattest-met-productcertificaat is op basis van BRL 9321 d.d.2OOO-10 afgegeven door BMC Certificatie,
conform het Algemeen Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en Attestering van BMC Certificatie.

BMC Certificatie verklaart dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de in dit certificaat genoemde en door
het bedrijf geleverde (industrie)zand- en/of grind, begeleid door één van onderstaande certificatiemerken, op het
moment van aflevering voldoet aan de in dit certificaat vermelde milieuhygiënische specificaties.

Voor de erkenning van dit NL BSB certificaat door de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat wordt
verwezen naar de lijst van erkende kwaliteitsverklaringen in relatie tot het Bouwstoffenbesluit zoals die op
www.bouwkwaliteit.nl door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) te Rijswijk wordt gepubliceerd.

dr.ir. H,A.W. Cornelissen
directeur

Gebruikers van dit productcertiÍicaat woÍdt geadviseerd om bij BMC Certificatie te informeren of dit document nog geldig is.

Milieuhygiënische speciÍicaties:
Zand enloÍ grind voldoet aan de in bijlage 1 van het BouwstoÍfenbesluit gestelde eisen

BMC CertiÍicatie

Certif icatiemerk:
Het NL BSB certificatiemerk (afmeting 10x10 mm) dan wel het NL BSB woordmerk (afmeting
5 mm hoog) moet zijn afgebeeld op de leveringsdocumenten van het op basis van BRL 9321
gecertiÍiceerde zand en/of grind.

Tevens vermeldt elke aÍleveringsbon ten minste de onderstaande gegevens:
- datum van belading en aflevering
- massa van de lading en de scheepsnaam oÍ het kenteken van de vrachtauto
- naam en adres van de oroducent
- wingebied en naam/locatie verwerkingsinstallatie
- naam van het product, de categorie-indeling en toepassingsvoorwaarden
- resultaat controle reinheid van het transooÍtmiddel

D
a

offe

ar)

NL BSB' ÍN,f1

Nadruk veÈoden

NL BSB is een collectieÍ merk van de Stichting Bouwkwatiteit (SBK)



NL BSB certificaat nr. 832-O5-BSB

Wenken voor de gebruiker

1. Bii aÍlevering inspecteren of:
1.1 het product is veÍgezeld van een leveringsdocument,
1.2 de op het leveringsdocument vermeldê productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld,
1.3 het product en/oí de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat is aangegeven,
1.4 h€t product, mogeliik als gêvolg van transport, geen zichtbare gebreken vertoont,
1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering gêldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "speciÍicaties" vermelde normen.

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot aÍkeuring wordt ovêrgegaan, s.v.p. contact opnemen met:
2.1 de leverancier dan wel de producent, waarvan het adres op de voozijde van dit certiÍicaat is vermeld, en indien nodig met:
2.2 het bureau van de Stichting BMC, Postbus 1 50, 2800 AD Gouda.

3. Controleer oÍ het cerlificaat nog geldig is aan de hand van de op de voorzijde van het certiÍicaat vermelde geldigheidsdatum. Raadpleeg eventueel de
wêbsite van BMC: www.bmc-cert.nl/nedeÍlandVselecteer.asp.

De clusteÍ woÍdt beheeÍd dooÍ:

Teunesen Zand en Grint B.V.
Postbus 90
6590 AB Gennep

Clusterdeelnemers zijn:

Certificaat nummer Bedrijf

832-05-BSB B.V. Exploitatie-Maatschappij "De Peelhorst" Zandexpl.: Bakelse Plassen
833-05-BSB Teunesen Zand en Grint B.V.
837-05-BSB Teunesen Zand en Grint B.V.
838-05-BSB Teunesen Zand en Grint B.V.

Exploitatie: Klein Vink
Exploitatie: De Banen
Exploitatie: De Diepeling



UIM ftï[dden B,]f,
milieukundig bodemonderzoek en milieumanagement

1 7 FE8. 2006

kantooradres

teleÍoon
telefax
e-mail adres
internet adres
k,v.k. Rotterdam
abn-amro bank
btw nummer :

Einsteinweg 1O

6662 PW Elst
0481 -365340
0481-372296
inÍo@udm.nl
www.udm.nl
24385492
48.85.92.887
NL 8150.57,593,8.01

B. V. Exploitariemaatschappij
"De Peelhorst" zand en grint
T.a.v. mewouw J. u* dur"r,
Postbus 90
6590 AB GENNEP

Geachte mewouw Van Duren,

Hierbij ontvangt u de resultaten van de door ons uitgevoerde analyse op teelaarde afkomstig vanbovengenoemde exploitatie en de indicatieve toetsiíg uáí o" anuryseráurtutr' uun het Bouwstoffenbesluit.

iïffi:::rïË:ffi:i::eleverd' trDM draagt dan ook seen veranrwoordelijliJreid voor de bemonstering

Het monster is geanalyseerd op het standaard NEN 5740 pakket voor grond (incl. lutum en organische stof).
NEN-pakket 5740 grond.analyse op: droogrest, voorbehandeling cryogeen maren indien noodzakelijk (t.b.v. onderzoek organischeparameters)' arseen' cadmium, chroom, koper, kwik, r""a,'irtiiJri zink, minerale 

"ii", róx en porycycrische aromatischekoolwaterstoffen.

Het analysecertificaat is opgenomen in de bijlage. uit de indicatieve toetsing van de analyseresurtaten aan dewaarden van het Bouwstoffenbesluit blijkt aát àe tr"tuuia"-urtomstig van exploitatie ,,De Bakelse plassen,,

O: 
Milheeze geclassificeerd kan wordenlls."rr""" gtï"à.ïe toetsin! i, 

"rrerreer* 
opgenomen in de bijlage.

.,pgemerl.t dient echter te worden dat het hier om een indicatieve toetsing gaat en de bemonstering en
Ë#ï"ï;ï*"""stifiet.Bouwstorfenbesluit zijn uitge;oerà. Aan het o,rirïorr. tu*en dan ook geen

voor wagen kunt u zich wenden tot ing. N.B.J. Lurvink of ondergetekende.

Met wiendelijke groeten,

kiwa
gffitific€sd

FZIr:nl

-l

:

datum :

ons kenmerk :

behandeld door :

Doorkiesnummer:

Betreft: onderzoeksresurtaten teeraarde exploitatie .,De Bakerse plassen,, te Milheeze

l6 februari 2006
udm/O6-04-0046.R01
ing. N.B.J. Lurvink
048 1-365345

- Analyseresultaten
- Toetsing analyseresultaten

Bijlagen:

vestigingen; Dordrecht - Elst _ Udenhout
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Project
Certificaatnr

IIDM Projectnummer
Massa van de partry (ton)

Aantal gïepen

exploitatie "De Bakelse plassen" te Milheeze
20060r.I228
o 6-04 -ó'óí.f..::.::ft ""'ï

,1i{ïï.1.:.::... #
Organische stof vlgs gloeiverhes methode

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Koper (Cu) ,'
Kwik, niet vluchtig (Hg) {

Nikl<et (Ni)
l.ood (Pb) ....:.-:.'Ï

zink(Zn) ....:#
Cunido r^t6-l /n\I\ -:j.'-jj.'-'.Cyaníde toraat (CN) 

,ir:i..'.:
Chloride (Cl) -";;".''..l

Minerale olie (som Cl0 - C4p).-
PAK Totaat VROM (10).:.:.I

mgftg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

.i.-ffio,

o,'rrt'::ii!i:

ffi

0,3836

7,261

0,0959

4,795
o{o
16,44

19,l8
0, I 1508

0,137

q6,

0,38

7,3,

0,10

4r8

9,6

r6,4

19,2

0,1

0,1

1,00 :l.l

r,O$'.::fl

lffi

iiit

ffi
2: Is de verhouding tussen de

de gevolgde procedures pli
3: Als de meetwaarde kteiner

:j,.,.-.

Op Uurir u
8""-rt"fftrb"rl"lt

Maximalespt"idinffi

Urepen: 
f Monsters @#*ry

I 2

16-2-2006



Ovêzicht loetsing samenslellingsrearden

Projèctnaam:
Cedmcaalnummer:
Projectnummer

exploÍtatie "De Bakelse ptassen" tê Milhe€ze
2006011228
06-04-0046

-> 3.í

gêcoÍigeerde samenstellingsmarden voor schone grond en boureloí zÍnde grond naar het geharte van rutum en organ*che sto,

?gs
Í0,0

o/o d.s
o/o d.s

TW : Tgssenwaarde' *'aaóovên conform het Bou\*stoffenbesruit uaroging moer p'arsvinden. voor hel(c): niet gecorigeêrde constantê
(v): variabele gecorigeerd door lutum en numus

daarvan is gebruik gêmaakt van de Interuêntiemarde van de WBB
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Ministerie van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen
Mandemaat 3

Postadres: Postbus 322
94oo AH Assen

Telefoon oSoo 22 333 22
Fax (0592) 31 36 05

IN 'T GROEN B.V.
NACHTEGAALI^AAN 60
5425RT DE MORTEL

landbouw, natuur en
voedsel kwaliteit

Relatienummer: 20L635849

26 september 2005

Overzicht van uw bedrijfssituatie
in verband met mestproductie-, pluimvee- en varkensrechten.
Overzicht nurnmer 4.

U ontvangt dit overzicht omdat u een wijziging in uw
bedrijfssituatie hebt doorgegeven, of omdat u hebt gevraagd om

dít owerzicht.

In dit overzicht vindt u de mestproductie- en pluimveerechten
(2 en 3) en uw varkensrechten (4 en 5) zoals die voor uw bedrijf
zLjn geregistreerd.
Onder punt l wordt uitgelegd \,eaarom u geen overzicht neer krijgt
van uw oppervlakte landbouwgrond.

I Geen overzicht landbouwgrond
Met ingang van I januari 2004 krijgt u geen overzicht meer van
uw oppervlakte landbouwgrond en uw grondgebonden mestproductie-
rechten. U moet zelf uw grondgebonden mestproduetierechten
berekenen om te bepalen hoeveel dieren u mag houden.
Meer informatie over hoe u uw grondgebonden mesËproductierechten
kunt berekenen, vindt u op inËernet: ru\arw.minlnv.nl/loket
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2 Mestproductierechten
eventuele grondgebonden
Hieronder staat hoeveel
produceren.

niet- gebonden
Rundvee/Kalkoenen*
Varkens/Kippen:bk

2005 in kg fosfaat (exclusief uw
mes tproduccierechten) .

kg fosfaat u in heel 2005 mag

niet-verplaatsbaar verplaatsbaar

Varkens/Kippen voorwaardelij k
Pluimvee
Pluimvee voorwaardelij k
Schapen*
GVNEK?k**

Totaal niet-gebonden in 2005 5299 kg

verhandelbaar
grondgebonden
voorwaarde 1 ij k/verhandelbaar
vo o rwaard eL í jk / gr ondgeb onden
totaal varkensrechten in 2005 0.0 ve

83
0
0
0
0
0
0

5151
0
0
0
0

65
0

3 Mestproductierechten 2006 in kg fosfaat (exclusíef uw
eventuele grondgebonden mestproductierechcen) .

Mestproductie- en/of. pluimveerechten die u vanaf 1 januari 2006
mag produceren.

niet-gebonden
Rundvee/Kalkoenen:b
Varkens/Kippen**

niet -verplaatsbaar verplaatsbaar

Varkens/Kippen voorwaardelij k
Pluimwee
Pluimvee voorwaardelij k
Schapen:k
GVNEK***

Totaal niet-gebonden in 2006 5299 kg

* Niet te benutten voor kalkoenen.
** Niet te benutten voor varkens, kippen en kalkoenen.
*rk* GVNEK : geiten, vossen, nertsen, eenden en konijnen.

Niet te benutten voor kalkoenen.

4 Varkensrechten 2005 in varkenseerrheden (:ve)
Hieronder staat hoeveel varkenseenheden u vanaf 1 januari 2005
geniddeld mag houden.

fokzeugen niet-fokzeugen

83 51s1
00
00
00
00
0 6s
00

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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Het Ís nogelijk dat in bovenstaand overzLcht nog niet alle bij
Dienst Regelingen ontvangen mutaÈies zijn verwerkt
Als deze mutaties zijn verwerkt, ontvangt u een nieuw overzicht.

Heeft u nog vïagen, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en
16.30 uur gratis bellen meË Het LNV-Loker: 0800 - 22 333 22.

Met vriendelijk groer,

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
voor deze:
De sectornanager Dienst Regelingen



Bijlage bij het Overzicht van uw bedrijfssiruati. 
-

20L635849 -OO4
IN 'T GROEN B.V.
NACHTEGAALIÁAN 60
5425RT DE MORTEL

Deze bijlage is het gevolg van het verwerken van de volgende wijziging(en)
in uw oppervlakÈe landbouwgrond en/of een wij zígíng van u\^7 mestproductie-
en/of pluimvee- en/of varkensrechten.

Llijziging(en) in het aantal mestproductie- en/of pluímvee- en/of varkensrechten:

Afboeken van 171.0 ve NFZ**:k>k verhandelbaar op 14 september 2005
a.g.v. het verwerken van doorhalen mest- e/o pluirnvee- e/o varkensrechten.

Afboeken van 5040 kg verplaatsbaar Varkens/Kippen op 14 september 2OO5
a.g.v. het verwerken van doorhalen mest- e/o pluiurvee- e/o varkensrechten.

Doorhalen varkensrechten en mpr reehten in het kader van de regeling
Ruimte voor Ruimte.

:k**:k Nf'1, : NÍet Fokzeugen, FZ : Fokzeugen

Mogelijkheid indienen bezwaarschrift

Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit overzícht. In situaties
waarín dit overzichc Ís aan le merken als een 'besluit' in de zin van
de Algemene wec bestuursrecht, kunt u een bezwaarschrift indienen.
DaL ís uitsluí-tend het geval als u dit overzicht ontvangt omdat u een
melding heeft gedaan van een:
- overdrachc van varkensrechten, pluirnveerechten of

mes tproductierechten
- overdrachË van een bedrijf rneÈ varkensrechten
- verzoek tot doorhalen van varkensrechten, pluimveerechten of

mesÈproductierechten
- splitsíng van een bedríjf met varkensrechten, pluimveerechten

of mes tproductierechten
- samenvoeging van bedrijven mec varkensreehten, pluimveerechten

of mestproductierechten.
- wij zígíng die leidt tot een berekeníng van het varkensrecht op

basis van een of meer van de categorieen van het Besluit
hardheidsgevallen varkenshouderij .

- \,/Íj ziging die leidt tot een berekening van het pluÍrnveerecht op
basis van een of meer van de categorieen hardheidsgevallen.

Is dit overzicht een 'besluit' en wilt u een bezwaatsehríft indienen?
Stuur uw bezwaarschrifc dan binnerl zes weken na de datum van dit
overzicht naar Dienst Regelingen, Postbus 322, 9400 AH Assen.
Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval:
- uw relatí-enummer, naam- en adresgegevens
- een omschrijving van het besluj-t waartegen uw bezwaar maakt
- de reden(en) van uw bezïvaar, en
- de datum en handtekening.
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5 Varkensrechten 2006 in varkenseenheden (:ve)
Hieronder staat hoeveel varkenseenheden u vanaf 1- januari 2006
geuriddeld mag houden.

fokzeugen niet-fokzeugen
verhandelbaar 0.0
grondgebonden 0.0
voorwaardelijk/verhandelbaar 0.0
voorwaardelijk/grondgebonden 0. 0

. totaal varkensrechten ín 2006 0.0 ve

0.0
0.0
0.0
0.0

6 Ligging van uw bedríjf
Voor uw mestproductle- en/of pluirnrreerechten in concentratiegebied
Zluíd.
Voor uw varkensrechten in concentratiegebied Zuid.

7 Locaties

NACHTEGAALIÁAN 60
5425RT DE MORÏEL

8 Huisvestingen varkens

NACHTEGAALIÁAN 60
5425RT DE MORTEL
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NACHTECAALLN 60
5425 RT MORTEL
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Zijn de gegevens hiernaast onjuist? Verbeter ze dan hieronder.

Naam

Adres

il 5 "itil" ?002

| ffil|t ill|| ||ll| ililt ilfit tilil ililr !ilil iltil tilt ilffi ilil ilil llll
166111014638

I n n a (in te vuLlen door Bureau Heffingen) Hef-og1-9e/ooolos

t- ,1,'lKornt u in aann"rerking voor vrijstelling?
:;, :1i
1 i Had u op r januari 1998 minder K ,"

,r..,r{ varkens dan gebruikelijk op uw
:1 ,;! bedrijf ats gevolg van de varkens-
,r,''j pest of gotd er voor uw bedrijf een

. fokverbod?
]';.]i
''t'::''

j.;.rrj

"t): r Nee

> U komt eventuee[ in aanmerking voor
vrijstetting (zie Toelichting). Ga naar vraag 2.

- Let oo! Hebt u meer fosfaat en ook meer

stikstof afgevoerd dan aangevoerd (zie vraag

39 en 20 van de verfijnde aangifte)? Vut dit
formuUer dan niet in en stuur het niet teruq.

> U komt niet in aanmerking voor vrijstelling.

Vul het Íormulier niet verder in en stuur het

niet teruo.

Let op! Lees ook de Toelichting

:t..,1,

:il
:: .,ti

2 Hebt u vorio iaar het formutier
. , :'j 'Vrijstetting varkenspest bij de ver-

;,'.; fijnde aangifte 1998'ontvangen en
.r hebt u daarop a[ uw vrijstelling

.,..,i 
voor rg98 berekend? Zo ja, geef

:. .i aan of u de vrijstetting in 1998

,r j vottedig hebt benut.

l;

tr Ja, en ik heb de vrijstetling vottedig

benut op de verfijnde aang'ifte 1998

ffi Ja, en ik heb de vrijstetting niet
volledig kunnen benutten op de

veÉijnde aangifte t998

LJ Nee

D U komt niet in aanmerking voor vrijstetting

voor 1999. Vul het formulier niet verder in

en stuur het niet terug.

D Ga naar vraag 9. U kunt vraag 3 t/m I over-

staan.

> Ga naar vraag 3.

'.::l Ondertekening
:, .''l
, :: Onderteken en stuur mee met de
:, ,i verfijnde aangifte vóór
: -'.: f september ZOOO.

. r l-et opi Hebt u vraag 6 ingevuld,
' 

.'1 stuur dan kopieën mee van uw
: ,' Vee- enGrkenssatdokaarten 1998.

lk heb djt formuUer volledig en naar waarhejd lk stuur kopieén mee van de Vee- en Varkenssa[do-

ingevuld kaart(en) 1998 van mijn varkens.

Naam

Jrní rntb Gnctn AantarkoPieën' n[
P[aats

Oe.YfionteL
Datum ondertekening

r,IE- Er-

UBN-nummers horend bij uw mestnummer

l',1t-t l

LI
n
L__l

n
Li'

T
,!

rE

ilEVWENTTT
TITNTTITT
TTTTTTT[[
ililillIIIL,-[
illillllj-li-- iill

It_



Redera venkteir.aira g va nker.assta peI

3 Om wetke reden(en) was uw Besmetting met varkenspest 
J

varkensstapel op r januari rg98 Preventieve ruiming

kleiner dan gebruiketijk zou ziin . Opkoop van varkens binnen een vervoersverbodgebied

in 1998? (van een bedrijf dat niet werd verdacht van varkenspest)

U mag meer hokjes aankru'isen. Overname van varkens binnen een vervoersverbodgebied

(van een bedrijf dat werd verdacht van varkenspest)

.- Fokverbod, geen preventieve ruiming

Periode waa0'ove0' u l'let Eemidde[de aamta[ varkens berekerot

4 Hebt u in de periode t september Nee D Bereken het gemiddetde over de periode

t/m 3r december 1998 nog varkens t september 1998 t/m 3r december 1998.

aangevoerd om uw varkensstapel Ga naar vraag 6.

op peit te krijgen? - la ) Ga naar vraag 5.

5 Kies over welke maand u het ge- September 1998 Oktober 1998 November 1998 December 1998

middetd aantaI varkens berekent.

Kruis eén hokie aan.

AanrtaI varkens voor vrijste[[ing
Gemiddetd aantal varkens in de gekozen periode Maak de Aantal varkens voor vrijstelting kleiner dan o Door overgang

berekening aan de hand van de hulpstaat in de toelichting. van diercategorie kan het Aantal varkens op r januari 1998'

groter zijn dan het'Gemiddetd aantal varkens in de gekozen

Aantal varkens op 1 januari 1998 Neem over van uw Vee- of periode'. Het AantaI varkens voor vrijstetling' is dan kleiner

Varkenssaldokaart, Veesatdodiskette of managementprogramma. dan o. Dit negatieve aantaI moet u aangeven door in de kolom

'Vul in: + oÍ -' het minteken (-) in te vutten. Dit moet u daarna

Bij íokverbod: diercategorie 401 tellên als 4oo Co[d voor uw ook zo overnemen bij vraag 7 (zie ook de Toetichting).

bedrijf een fokverbod? Te[ dan de fokzeugen uit diercategorie Ats het AantaI varkens voor vrijstelling'groter is dan o, dan vult

401 die u hield op 1 januari 1998 mee bij diercategorie 4oo (zie u in deze kolom het plusteken (+) in.

de Toetichting).
Alle diercategorieën invullen U bent verpticht om het Aantat

varkens voor vrijstelling'te berekenen voor alle voorgedrukte

diercategorieën.

Nummer Gemiddeld aantal var- Aantal varkens op Vul Aantal varkens

diercategorie kens in de gekozen pe- 1 januari 1998 in: voor vrijstelling
riode (zie vraag 4 en 5) *of -

-l

vrijstetting getdt
1, q 1

nn)tv-t-_-__-

L



Berekeni n g vrijste[[in g

7 Vriistetting berekenen voor alle diercategorieën U bent ver- vrijstelting' kteinerjs dan o. Dit lijkt onvoordetig voor u, maar dit
pticht om de vrijstetling voor a[e diercategorieën te berekenen. is meestal niet zo (zie pagina 7 van de Toelichting).
Dus ook voor die categorieën waarvoor het Aantat varkens voor

Nummer Vu[ Aantal varkens voor vrij-
diercategorie in: stelling

*of - Neem overvan vraag 6

Vul Fosfaat (P2O5) in k9 Vul Stikstof (N) in kg
in: in:
*of - *of -

40_o x1O =

x1! =

x1{ =

x2O =

.t

x6=

x72 =

- 
-'--: _--

4 o 
'3 x7=

x1J = -r,-r--, 
__li-

lrr

191 -t-l-''_'_-l:-*:-!

x1l =

4 0 5

- 
.

- :'- .- -- -.l ...,
x6=

x!2 =

40,9 x1O =

x16 --
I l' I l

An-l x2=

x3=

o !' !,,o x1.!, =

x2O =

477

tt

x6=

x12 =

8 Totalen voor vrijstelling

Uitkomst groter dan
o? Neem dan over bij
Q bij vraag zr. Sta

vraag 9 t/m 13 over.

Uitkomst groter dan

o? Neem dan over bij
R bij vraag zS. Sla

waeg 1,4 t/m 18 oveÍ.

De kilogrammen met een - ervoor moet u aftrekken.
Het totaaI voor vrijstetling kan daardoor kteiner zijn dan o. ls
zowel de vrijstetling voor fosfaat als voor stikstof kteiner
dan o? Dan hoeft u het formutier niet verder in te vullen en
ook niet terug te sturen.
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lrlic4-h,.en, r**a r,rrii5fettáng fOsfaat VOOyr!rLÉ vLddHÈ!6 ur rJ

Vrijstetting fosfaat voor 1998

í'o Aanvoer fosfaat in 1993

11 Afvoer fosfaat in 1993

1? Fosfaatoveíschot 1998

: .Trek af: vraag to - tt

1998 l:+" ";ol Vui atteen in als u in 1998 een fosfaatoverschot had

EEHE
rrd

T---'t f---t f--]-l -I I lluli,:llrlL_-----àJili1!-j

|ll J . Neem ovèr van vraag 7 van hei formulier 'Vrijstel-

5 | ! [ing varkenspest bij de verfijnde aangifte r99B'
. Neem over van vraag t9 van de Verfijnde

aangifte r99B
. Neem over van vraag 37 van de Verfijnde

aangifte r99B

H
tiitkomst Eroter dan o? Neern dan over bij a bii vraag 2r

Lfg Vrijstetting fosfaat voor 1999
.Trek af: vraac q - 12

i.l
i.':
'. . .::

.:.:;

,,1 i Niet-herilutte vn{jste[[iraE
'.r.,,i
Ílg Vrijstetting stikstof voor 1998
,..:'l

-

15 Aanvoer stikstof in 1998 n T-l [-j T-l Í-_l: Ëlujl_4ulÉi
:Í6: AÍvoer stikstof in 1998 [l l-J n lal Tl

EETEH-

StikStOf VOOf 1998 Let op! Vut atleen in ats u in 1998 een stikstofoverschot had

EEEHH

, .TTENH-

. Neem over van vraag 7 van het formutier 'VrijsteL-

Ling varkenspest bij de verfijnde aangifte 1998'
. Neem over van vraag t9 van de Verfijnde

aangifte 1998

' Neem over van vraag 37 van de Verfijnde

aangifte 1998

19 TotaaI aanvoer fosfaat in 1999

'2ol Totaal afvoer fosfaat in 1999

t:

r. .1

j

EEEEE
V

[.iitkomst groter dan o? Neern dan over bij R bij vraag 25

; Befekenimg fOSfaatOVenSC['lOt 1999 Let opi Bereken hier uw fosfaatoverschot en niet bij vraag 4r op de aangifte

.Neem over van vraag 20 van de VerÍijnde

aangifte 1999
.Neem over van vraag 39 van de Verfijnde

aangifte 1999

'Afvoer groter dan aanvoer? Vu[ dan 'o'in bij

v raag 22'Fosfaatoverschot'

.Fosfaatoverschot kleiner dan o? VuI dan 'o' in

NAENE

i21: Vrijstetling fosfaat berekend bij
'..---- o ^í aa A

i:.: -:'.:
)1
, ,',

,23 Totaal aanvoer stikstof in 1999

24 Totaal afvoer stikstof in 1999

25 Vrijstetting stikstof berel<end bij

vraag 3 oí rB
26 Stikstofo,rerschot voor 1999

ETTH
rTEE

Neem over van vraag 20 van de Verfijnde

aangifte 1999

Neem over van vraag 39 van de Verfijnde

aangifte t999

Afvoer groter dan aanvoer? Vul dan 'o'in bij

vraaq 26'Sii kstofoverschot'

Stil<stofoverschot kleiner dan o? Vui dan 'o'in

IEE

tl

T[HEH
EMNE

THHTN-
TITTE
V

Neern over bij A bij vraêg 41 op de Veríijnde aangifte 1999.

BgnekgrlínE Sti0<StO'FOvefSe h0t 1999 Let opl Bereken hier uw stil<stofoverschot en n,et bij vraag 45 op de aangifte

l-;t
EI

E
1-,-lIlY)nt..,1t'/ it:L)

[l
p_l

E

l\leem orrer b'í.j '5likst,oío*rersci'tol' hij vraag 45 op de Verfijncie aangif"ie 1999.

lGa naar de Omdenteiien'ír'lE op pa,El't':a e.

AqIt_


