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2. Toelichting
In de vergadering van 5 september heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het projectplan
voor het actualiseren van de procedure asbestbrand. Het betreft hier de gebruikelijk vierjaarlijkse
herziening van de procedure. Gedurende het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013 is door
een projectgroep gewerkt aan de actualisatie van de procedure. Al in een vroeg stadium is
besloten niet meer te spreken van de procedure asbestbrand. Omdat men ook bij andere
incidenten dan brand te maken kan krijgen met asbest is gekozen voor de benaming: ¨Procedure
asbestincident¨. De procedure is nu afgerond en in tegenstelling tot de oude procedure voorzien
van een informatiekaart. Deze informatiekaart is een verzameling van de meest relevante
onderdelen uit de procedure en geeft operationele functionarissen in een incidentsituatie snel
overzicht van wat van hen wordt verwacht tijdens een incident. Het maken van informatiekaarten
is geheel in lijn met de huidige visie op planvorming. In sommige gemeenten is in het verleden
een asbestinventarisatie uitgevoerd. Wanneer de hulpdiensten beschikken over deze gegevens
kan hiermee in een vroeg stadium rekening worden gehouden;
Kader
De nu voorliggende procedure asbestincident is een product van de werkgroep asbestprocedure.
Deze groep is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle kolommen aangevuld met
vertegenwoordigers van de omgevingsdiensten die binnen Hollands Midden actief zijn.
Uitgangspunt voor de procedure is het Plan van Aanpak Asbestbrand van het Ministerie van
infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) (4e druk 2006). Verder sluit de procedure aan op het
regionaal crisisplan. Met behulp van de procedure en de informatiekaart kunnen voorkomende
asbestincidenten adequaat worden aangepakt. Ook zijn in de procedure afspraken gemaakt over
de overdracht van het incident na afloop van de ¨warme fase¨.
Aandachtspunten / risico’s
• In juli 2012 heeft in de wijk Kanaleneiliand in Utrectht een incident met asbest plaatsgevonden.
Naar dit incident is onderzoek gedaan. Aanbevelingen uit dit onderzoek kunnen mogelijk tot
gevolg hebben dat de procedure moet worden aangevuld;
• Na een asbestincident dienen betrokken medewerkers te worden ontsmet. Dit ontsmetten is
een proces van de brandweer. De registratie van medewerkers die bij een asbestincicent zijn
betrokken is een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke kolommen / diensten;
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• In de bijlagen bij deze procedure ontbreken nog diverse mono-disciplinaire procedures. Deze
worden in een later stadium toegevoegd;
• Naar aanleiding van het onderzoek naar een asbestincident in 2011 aan de tochtweg in
Zuidplas is in de bijlagen het concept-overdrachtformulier toegevoegd. Het verdient
aanbeveling dit formulier in een afzonderlijk traject verder te ontwikkelen en vast te stellen.
• Een belangrijk aandachtspunt is het gegeven dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid over
asbestkwesties niet in alle gevallen eenduidig is belegd. Indien er sprake is van een
asbestkwestie met acute dreiging ten gevolge van een incident b.v. bij een brand, dan is de
burgemeester het bevoegde gezag en kan/dient hij een besluit te nemen op grond van de
noodmaatregelverordening c.s. In niet spoedeisende situaties waarbij asbest wordt
aangetroffen (b.v. bij restauratie van een school o.i.d.) is het college in charge op grond van
het bouwbesluit/verordening. Soms zijn de grenzen niet scherp te trekken en dient er naar
bevind van zaken te worden gehandeld.

3. Implementatie en communicatie
Op 1 oktober 2013 treden de procedure asbestincidenten en de bijbehorende informatiekaart in
werking. Per dezelfde datum komt de huidige procedure asbestbrand te vervallen. De procedure
en de informatiekaart worden door MDOP verspreid en door de leden van MDOP in de eigen
kolom geïmplementeerd. Gedurende het lopende jaar worden door OTO een aantal oefeningen
rondom dit onderwerp georganiseerd.

4. Bijlagen
Procedure asbestincident en informatiekaart.

5. Historie besluitvorming
Vergadering DB van 5 september 2013 en VD van 16 april 2012.
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