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LVR fractie

T.a.v. de heer J. van Rey

Geachte heer Van Rey,

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen met betrekking tot'asbest' na de brand op 16

december 2014 op Steelhaven te Roermond delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende
mede.

LVR fractie vragen asbest
Allereerst merkt LVR fractie op dat het betreurenswaardig is dat de toezeggingen
januarijl. niet zijn nagekomen en toegezegde bescheiden zijn ook niet ontvangen
lnbreng van de gemeenteraad is op 5 januari 2015 niet serieus genomen.

in overleg van 5

lnleidende vragen

1. Waarom zijn toezeggingen gedaan in overleg van 5 jan jl niet nagekomen?
Tijdens het overleg op 5 januari 2015 is informatie gedeeld en zijn vragen gesteld op basrs
waarvan de burgemeester kort in het overleg gereageerd heeft.

Zoals aangegeven lag de prioriteit op dat moment volledig bij de sanering en zouden overige
zaken in het kader van de nog te houden evaluatie nader aan de orde komen.
De evaluatie is inmiddels gestart.

2. Waarom zijn toegezegde bescheiden gedaan in overleg van 5 jan jl niet aan Gemeenteraad
verstrekt?
Op het gespreksvers/ag rs geheimhouding opgelegd op basrs van artikel 55 Gemeentewet
juncto artikel 10lid 1 onder c en 10lid 2 onder g Wet openbaarheid van bestuur. Het
gespreksverslag rs derhalve niet openbaar. Op verzoek kan een raadslid het verslag onder
geheimhouding inzien via de griffier.

3. Wanneer wordt overeenkomst die vertrouwelijk ter inzage ligt openbaar?
Op de overeenkomst is geheimhouding opgelegd op basrs van artikel 55 Gemeentewet juncto
artikel 10 lid 1 onder c en 10 lid 2 onder g Wet openbaarheid van bestuur. De overeenkomsf rs

derhalve niet ope nbaar.
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HERHALING VAN VRAGEN VAN 5 Januari 2015 ( zie verslag van 5 januari 2015 )

4. ln de raadsinformatiebrief van 31 december 2014 is sprake van een opdracht die verstrekt is
aan TNO. Die opdracht is al heel vroeg verstrekt want een reactie van TNO is gekomen op 23

december 2014 en meegenomen in de overeenkomst. Waarom staat dit dan niet in de brief
van 3l december 2014, het advies TNO was er immers toen al?
ln de raadsinformatiebrief van 31 december 2014 is dit op pagina 2 aangegeven: 'Steelhaven

BV heeft op 20 december 2014 aangegeven dat zij niet bereid is de kosten voor de

verwijdering van het asbesf alleen te dragen. Steelhaven BV is verzekerd voor milieuschade
voor een bepaald bedrag. ln dat kader is aan de gemeente Roermond verzocht een bijdrage
te doen in de kosten voor de verwijdering van het asbesf. Vanaf dat moment hebben wij ons
laten bijstaan door een ter zake deskundige raadsman. De opdracht tot verwijdering van het
resterende asbest zoals asbest in tuinen, op erven, daken efc. rs per gelijke datum
ingetrokken / on hold gezet. Aan ons college is gevraagd om een overleg om te bezien of een
minnelijke regeling in deze tot de mogelijkheden behoort. ln dit overleg hebben wij ons laten
bijstaan door een raadsman. Naar aanleiding van dit overleg is een opdracht verstrekt aan
TNO om een second opinion uit te voeren inzake het door Search op te stellen plan van
aanpak voor de resterende werkzaamheden.'

5. Overeenkomst, hoe is dat in het voortraject gegaan: "Steelhaven heeft op 20 december
aangegeven....". Hoe is dat gegaan?

Conform het plan van aanpak asbestbranden (http://www.riiksoverheid.nl/documenten-en-

dient te worden
nagegaan of de 'veroorzaker' (in dit geval eigenaar van de afgebrande loods) in staat is zelf
opdracht te verstrekken voor de verwijdering van het nog aanwezige asbesf van de brand. ln
dat kader heeft Steelhaven BV op 20 december 2014 de betreffende reactie gegeven.

6. Overeenkomst: "om moverende redenen met elkaar in overleg zijn getreden". Dat is vreemd.
Waarom zijn die redenen niet exact genoemd?
Op basrs van het landelijke protocol 'Plan van aanpak asbestbrand'van het ministerie, meer in
het bijzonder paragraaf 6.8'Juridische aspecten, kosten en verzekering', is vooraf
duidelijkheid verkrijgen over wie welke kosten draagt van groot belang in verband met de
ingewikkelde problematiek rondom kostenverhaal. lndien de veroorzaker niet tot verwijdering
van het asbesf kan of wil overgaan, dient het bevoegde besfuursorgaan, in deze het college,
middels úoepassrng van bestuursdwang tot verwijdering over te gaan. De kosten zullen dan
via een bestuursdwangaanschrijving op de veroorzaker moeten worden verhaald. Aangezien
een dergelijke procedure risico's met zich meebrengt en Steelhaven BV bereid bleek te
onderzoeken om de saneringsopgave op zich te nemen heeft het college besloten in overleg
te treden om te bezien of een minnelijke regeling mogelijk was.

7. Advies TNO zit er niet bij. Wat hield dat advies in? Gaarne verstrekken.
TNO heeft deelgenomen aan het overleg over het plan van aanpak en tijdens het overleg
geadviseerd. Op het voorstel van Search om bij de sanering van particuliere terreinen en
onverharde delen van deelgebied 1 naar 15 te werken heeft TNO o.a. geadviseerd om ook in
de gebieden 15 en 14 van start te gaan. Dit is vervolgens in het plan van aanpak
meegenomen. Een afzonderlijk advies van TNO is niet beschikbaar, het gespreksverslag rs

niet openbaar (zie het antwoord op vraag 2).

8. Art. 3: expertisekosten van Achmea worden in mindering gebracht op het schadebedrag. Wat
is daarvan de reden?

Deze afspraak is in het kader van de minnelijke regeling gemaakt.
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9. Kosten van de gemeente. Er wordt alleen gesproken over afzettingskosten. Dat zullen toch
wel meer kosten zijn?
De kosten die de gemeente Roermond heeft gemaakt die buiten de overeenkomst met
Steelhaven BV vallen worden voor zover mogelijk bijgehouden en een compleet overzicht zal
zo spoedig mogelijk na afronding van de werkzaamheden worden opgesteld. De raad zal
h ie rove r word e n g ei'nfor me e rd.

10. Een half miljoen voor nacontrole is wel heel erg veel! Het is zeer de vraag of een verzekeraar
hiermee instemt. Heeft de gemeente hier wel of geen rol in?

Eindcontrole na sanering van asöesf dient door een onafhankelijk deskundig bureau plaats te

vinden (gecertificeerd). Deze controleert het werk van de saneerder. De gemeente Roermond
controleert vervolgens de rapportages van de eindcontrole.

11. Waarom heeft het project "Heinsbergerweg 176"?
Per abuis onjuiste benaming in het rapport en wordt door de steller aangepast.

12. Besprekingsverslag van23 december 2014 behoort in het dossier! Gaarne verstrekken.
Zie het antwoord op vraag 2.

13. Heeft de gemeente zich ten aanzien van de noodverordening laten bijstaan door de
landsadvocaat of de huisadvocaat? Wat waren de adviezen?
Dit is niet het geval. De noodverordening is in overleg met de Veiligheidsregio opgesteld. Er is
een landelijk model gehanteerd welke gebruikt wordt bij vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

14. Heeft de gemeente een opvatting over de geoffreerde kosten?
Het is voor de gemeente van belang dat de noodzakelijke werkzaamheden deugdelijk en

voortvarend worden uitgevoerd. Gezien de noodzakelijke expertise zijn de geoffreerde kosten
acceptabel.

15. Waarom worden de parkeergarages (en scholen) apart genoemd?

Om onduidelijkheid inzake de openbare ruimten te voorkomen is een aantal objecten
specifiek benoemd waaronder de parkeergarages.

16. Aan de overzijde van de afgebrande gebouwen ligt een soortgelijke loods, hoe zit het

daarmee? is die uit hetzelfde materiaal, dan wellicht snel maatregelen treffen?
eigendom, erfpacht? Roerdelta?

Het dak van betreffende loods is gelijksoortíg (dak gelijksoorfþe asbestplaten). De
verantwoordelijkheid voor het verwijderen van het asbesf ligt bij de eigenaar van een perceel
waar het bouwwerk is gesitueerd. ln een afzonderlijk traject moet worden bezien hoe om te
gaan met andere asbestdaken.

AANVULLENDE VRAGEN

1. M.b.t. eerder door de LVR gestelde vragen over in de nabijheid van de brand een in de lucht
gesignaleerde helikopter heeft de gemeente niet adequaat geantwoord. 'Waarom heeft men

de gemeente deze vraag niet inhoudelijk beantwoord.

Op de betreffende vraag van 11 januari 2015, inzake een mogelijke helikopter boven de
brandhaard, is op 23 januari 2015 geantwoord dat uit navraag bij de hulpdiensten niet blijkt
dat er die nacht een helikopter aanwezig rs geweesú. Tevens is geantwoord dat de hitte van

de brand in combinatie met natuurlijke omstandigheden (wind) de verspreiding van asbesf
veroorzaakt heeft los van of er wel/geen helikopter aanwezig zou zijn geweesf.

2. Kan het college een duidelijke uiteenzetting geven over de effecten van asbest op de
volksgezondheid. Wij stellen deze vraag omdat bestuurders < lees college> en deskundigen
<lees GGD> hieromtrent volstrekt wisselende uitspraken hebben gedaan.



Ons nummer 12307-2015

Pagina 4

Voor de beantwoording van deze vraag is de informatie van de GGD leidend zoals deze ook
op de website van de gemeente Roermond staat. De betreffende informatie (landelijke Q en
A I'rjst GGD asbesú) waaronder de effecten yan asbesf op de volksgezondheid is als bijlage bij
deze be antwoording toegevoegd.

3. Tussen Kerst en Nieuwjaar tijdens de voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners van het

Steeleiland is gemeld dat ten spoedigste met het opruimen zou worden begonnen. Waarom
zijn de werkzaamheden later aangevangen dan beloofd/toegezegd.
BI die bijeenkomst is geen concrete datum beloofd / toegezegd. ln de periode tot en met 30
december 2014 heeft intensief overleg plaatsgevonden met Steelhaven BV over de verdere
asbestsanering (de sanering van de bronlocatie, particuliere terreinen en onverharde

openbare ruimte). De periode daarna heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen voor
de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Conform afspraak is op maandagochtend 5 januari
2015 gestart met de saneringswerkzaamheden. Als eerste is begonnen met de sanering van

gebied 15 en 14 (Steeleiland en centrum). Vervolgens is op woensdag 7 januari 2015 tevens
gestart met de sanering van de gebieden 1 Um 13.

4. Kan toelichting worden gegeven op samenstelling van de neerdwarrelende rook met asbest

en verbrand polyester. Kan verbrand Polyester worden aangezien voor asbest?
Door de hitte en de wind zijn verbrandingsresten over een groot gebied verspreid. Het gaat
hierbij om roetdelen, as, asbestdelen en ook polyesterdelen. Asbesf is zwaarder dan
roetdelen of polyesterdelen, deze zijn hierdoor verder verspreid dan het asbesf (Bron TNO).

Alle verbrandingsresten kunnen, zeker door niet-deskundigen, worden aangezien yoor asbesf
Voor een erkende asbesfrnspecteur geldt dat deze visueel met meer zekerheid kan stellen of
een materiaalook asbesthoudend is. Bij twijfel zal na monstername dit alleen in een
laboratorium definitief bepaald kunnen worden. Voor wat betreft het schoonmaken door de

asbestverwijderaars geldt dat bij twijfel een verbrandingsproduct of andere materialen worden
verwijderd.

5. Kan een toelichting worden gegeven op verdeling van de aanpak van de sector 14 en 15?

Waarom sector 1,2 en 3 eerder dan 10 en 11?

ln de deelgebieden 14 en 15 zijn de meeste asbesfde/en terecht gekomen.

Schoonmaakwerkzaamheden zijn hier een stuk intensiever dan in de andere gebieden, met
name in gebied 15. ln overleg met betrokkenen en deskundigen rs bes/ofen om vanuit 2

richtingen te werken. Enerzijds vanaf gebied 15 en 14 i.vm tegengaan herbesmetting en
anderzijds vanaf de gebieden aan de oostzijde van het spoor zodat er zo min mogelijk sprake
is van versnipperde asbestveilige gebieden fussen nog niet schoongemaakte gebieden.

Zodoende zijn de gebieden 1, 2 en 3 eerder schoon gemaakt dan de gebieden 10 en 11.

6. ls bij sector 11 meer asbest aanwezig dan bij 2 en 3?

ln het meest zuidelijke deel van deelgebied 11 is meer asbesf aangetroffen dan in de

deelgebieden 2 en 3. Het noordelijk deel van deelgebied 11 is vergelijkbaar met deelgebied 2

en 3.

7. ls er sprake dat asbest in het betreffende wegdek is "gebrand"?

Op het asfalt van de openbare weg Voorstad St. Jacob zat inderdaad asbesf gebrand/ geplakt
op het asfalt. DrT asbesf is inmiddels verwijderd waarna de weg is vrijgegeven en opengesteld.
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8. M.b.t. preventie, dit n.a.v. eerdere LVR vragen. Het verbrandingsresidu is geïmpregneerd om
mogelijke verdere verspreiding van asbest te voorkomen. ls het mogelijk om andere panden

waarvan de daken ook zijn gedekt met in beton gebonden asbest te impregneren.
Het preventief impregneren van asbesthoudende daken heeft geen meerwaarde. B| een
eventuele brand zal het dak inclusief impregneermiddel verbranden, waardoor niet alleen het
asbesf vrijkomt maar ook het impregneermiddel.

9. Waarom zijn er bewonersbrieven bezorgd zonder datum? Erg lastig voor raadsleden voor
dossiervorming.

Hoeveel bewonersbrieven zijn er verstrekt? Wat was de strekking/ inhoud van de
bewonersbrieven. Gaarne totaal overzicht.
De bewonersbrieven die tussen 17 december 2014 en 5 januari2015 bezorgd zijn, zijn
voorzien van complete datum. De bewonersbrieven die na 5 januari 2015 bezorgd zijn om te
informeren over de asbesfsaner¡ng niet. De reden hiervoor is praktisch van aard. Zoals
aangegeven in de raadsinformatiebrief van 16 januari 2015 zijn de eigenaren van de te
saneren terreinen gei'nformeerd over de werkzaamheden via twee bewonersbrieven, één brief
een aantal dagen voordat de sanering plaatsvindt en één brief de dag voordat de

werkzaamheden starten. Omdat de weekplanning van de werkzaamheden tussentijds wordt
bijgesteld (afhankelijk van de voortgang), kan vooraf niet de exacte datum van de brief
bepaald worden. De brieven zijn vooraf in bulk geprint zodat door de aannemers deze direct
konden bezorgen van het terrein waar gesaneerd zou worden.
ln totaal zijn er vier bewonersbrieven bezorgd, voorzien van complete datum:

o 22-12-2014: Bewonersbrief aan de bewoners van de dr. Leurstraat/ Leurszijstraat
met informatie over de stand van zaken in de straat.

o 22-12-2014: Bewonersbrief aan de bewoners van de Molenweg en de schil met een
uitnodiging voor de informatiebijeenkomst op 23 december 2014 in het gemeentehuis

inzake de situatie in de straat.

o 23-12-2014: Bewonersbrief aan de bewoners van dr. LeurstraaV Leurszijstraat met
een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst bij café Braam inzake de situatie in de

straat.

o 24-12-2014: Bewonersbrief aan alle bewoners van het totale verspreidingsgebied
met algemene informatie inzake de asbestbrand.

Vervolgens zijn vanaf 5 januari 2015 twee verschillende bewonersbrieven volgens de planning
van de saneringswerkzaamheden bezorgd bij de bewoners in het volledige
verspreidingsgebied met informatie over de saneringswerkzaamheden op hun terrein.

10. Welke afspraken zijn er gemaakt over bevoorrading door en aan het bedrijfsleven? Hoe is dat
gecommuniceerd?

Zijn er problemen/klachten inzake bevoorrading binnen gekomen?

Zo ja, hoe is daarop gereageerd?

Ten tijde van de periode waarop de noodverordening van kracht was, zijn met 2 leveranciers
van verzorgingsinstellingen separate afspraken gemaakt inzake bevoorrading. Tot aan
volledige vrijgave van openbare verharde delen was bevoorrading binnen de contour niet of
s/echfs beperkt mogelijk. Na vrijgave openbaar gebied was dit weer mogelijk. Waar door
saneringswerkzaamheden straten tijdelijk zijn afgezet is, afhankelijk van de situatie, gezocht
naar passende oplossingen ter plaatse en zijn er maatwerkafspraken op locatie gemaakt.
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1l . Waarom is er niet direct voor gekozen om op 17 december jl. een bewonersbrief in de
Voorstad St. Jacob te verspreiden waar veel ouderen wonen?
Op 17 december 2014 moesten zo veel mogelijk betrokkenen zo snelén actueel mogelijk
gei'nformeerd worden. Daarom is gekozen voor Buurtposl NL Alert, alle informatie met
updates op vvww.roermond.nl, twitter, Facebook, inrichting callcenter, bijeenkomsten met
inwoners, pers en ondernemers.

12. Hoe verklaart u dat een huisarts niet voor een spoedeisend consult de Voorstad St. Jacob
mocht inrijden maar lopend naar een patiënt moest die acute hartklachten had? (gelukkig

mocht de ambulance later wel doorrijden.)
Deze situatie ls ons niet bekend. Echter ervan uitgaande dat de situatie betrekking heeft op de
periode van 17 Um 20 december 2014 dan geldt dat in de noodverordening specifiek voor dit
soort situaties een uitzondering is gemaakt voor hulpverleners en dat in het door u geschefsf
geval de huisarts (na legitimatie indien niet herkenbaar als hulpverlener) doorgang had
moeten krijgen met zijn voertuig. Aangezien er geen details bekend zijn over de situatie
(datum, tijdstip, aanrijdroute, omstandigheden) kan er thans geen verklaring gegeven worden
waarom e.e.a. gegaan is zoals u schefsf.

13. Heeft het College van B&W klachten ontvangen van bewoners uit de Voorstad St Jacob
inzake :verstoken blijven van informatie - geen mogelijkheid om naar de dagopvang te gaan -

het niet kunnen ontvangen van Thuiszorg - geen boodschappen kunnen doen?
Zo ja, hoe is daarop gereageerd? Zo neen, hoe verklaart u dan dat raadsleden wel
geÏnformeerd en benaderd zijn ?

Kunnen wij een overzicht ontvangen van ontvangen meldingen en klachten uit de Voorstad St
Jacob?

Er is in de periode van 17 t/m 20 december 2014 ingezet op het zo spoedig mogelijk vrijgeven
van de verharde openbare ruimte zodat burgers het normale leven weer op konden pakken. ln
die periode kunnen burgers last hebben ondervonden in het kader van bereikbaarheid met
gemotoriseerd vervoer. Genoemde klachten hierover zijn ons niet bekend. Wel hebben wij
vragen ontvangen en beantwoord vanuit de Voorstad Sf. Jacob met betrekking tot de

openstelling van de weg, de sanering van het appartementencomplex Rives St. Jacques en
het kinderdagverblijf. Met betrekking tot de informatievoorziening verwijzen wij naar het
antwoord op vraag 11 .Met betrekking tot het overzicht verwijzen naar het antwoord op vraag
14.

14. Kunnen wij een overzicht ontvangen van alle ontvangen meldingen en klachten die van 16

dec tot 31 jan 2015 zijn ontvangen?
Alleen al op de eersfe dag zijn honderden meldingen en vragen ontvangen. Deze konden
organisatorisch niet allemaal worden geregistreerd. Een volledig overzicht van alle meldingen
en klachten is zodoende niet beschikbaar. Alle meldingen worden afgehandeld, telefonisch,
op locatie of schriftelijk. De geregistreerde meldingen en vragen zijn in als bijlage bijdeze
be antwoord ing toege voegd.

15. Gaarne overzicht verstrekken van alle bewonersbijeenkomsten, wanneer en waar die zijn
gehouden?

Hieronder staat een overzicht van de informatiebijeenkomsten.
o 17-12-2014: informatiebijeenkomst voor ondernemers om hen te informeren

(gemeentehuis).
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17-12-2014: informatiebijeenkomst voor bewoners uit het verspreidingsgebied om hen te
informere n (Oranjerie)

23-12-2014: lnformatiebijeenkomst voor bewoners Molenweg en directe omgeving om
hen te informeren (gemeentehuis)

24-12-2014: lnformatiebijeenkomst voor bewoners dr. Leurstraat/ Leurszijstraat om hen te

informeren (café Braam)
19-01-2015: informatiebijeenkomst voor bewoners verspreidingsgebied om hen te

lnformeren over (de voortgang van de) asbesfsanering (Oranjerie).

Buiten de eerste opvang en evacuatie en fussenf4dse gesprekken hebben met de

bewoners van Steeleiland bijeenkomsten plaatsgevonden op:
21 -1 2-201 4 (Oranjerie)

0 5-0 1 -20 1 5 (G e me e nte hu is)

23-0 1 -20 1 5 (Ge mee nte hu i s)

1 2-02-201 5 (Oranjerie)

16. Waarom is de grote informatiebijeenkomst voor burgers in de Oranjerie gehouden, midden
in besmet gebied, teruvijl andere horecagelegenheden verplicht hun deuren dicht moesten
houden?

Voor de informatiebijeenkomst op 17 december 2014 is gekozen voor de Oranjerie als locatie
omdat deze bijeenkomst was gericht op de inwoners binnen het besmette gebied. Hierdoor
kon het aantal transportbewegingen van binnen naar buiten de contour worden beperkt.
Daarnaast moesf de locatie honderden mensen kunnen onderbrengen, omdat vooraf niet
bekend was hoeveel mensen zouden komen.

17. Waarom duren de wegafzettingen aan het einde van de Voorstad St Jacob zo lang?
Van belang was om de bronlocatie eerst asbestveilig te krijgen en op het asfalt was asbesf
"gebrand / geplakt". Hiervoor diende de aannemer met een onconventionele
schoonmaakmethode te komen of het asfalt te verwijderen en weer opnieuw aan te brengen.
Voor de onconventionele methode diende de aannemer onderzoek te doen naar mogelijke
schoonmaaktechnieken en Lv.m. zijn eigen certificatie ook de certificerende instantie hierin te

betrekken. Het onderzoek en afstemming hebben tot latere openstelling geleid.

18. Zijn vergunningshouders inzake omgevingsvergunningen voor o.a. plaatsing steigers,
bouwwerken, terrassen e.d. in besmet gebied direct geTnformeerd wat wel niet meer mocht
gebeuren? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
Vergunninghouders van o.a. sfeigers en terrassen zijn niet direct als aparte doelgroep
gei'nformeerd. Vanuit volksgezondheid bestond er geen noodzaak om daar direct separate
communicatiemiddelen voor in te zetten. Na de periode kerst en nieuwjaar bleek dat er
behoefte bestond hieromtrent. Door een toezichthouder van de gemeente Roermond zijn de
gebouwen met een bestaande súeþer persoonlijk bezocht en is uitleg gegeven. Bij nieuwe
aanvragen voor het plaatsen van een steiger in het verspreidingsgebied is ook uitleg gegeven

aan de aanvragers wat wel en niet was toegestaan in relatie tot de gevolgen van de

asbestbrand.

19. Heeft het college van BW kennis genomen van de brief van 19-1-2015van2 families aan de
Molenweg?

a

a

a

a

a

a
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Zo ja, wat is hun opvatt¡ng/reactie? Zo nee, dan treft het college van BW een afschrift van die
brief aan en gaarne reactie?

Het college heeft kennisgenomen van de brief van de betreffende families en een van de

collegeleden samen met de GGD en gemeentelijk projectleider hebben contact gehad met de

families. De brief is specifiek gericht aan de leden van de raad, niet aan het college, derhalve
heeft het college gemeend de betreffende families te voorzien van informatie die zij graag

wilden ontvangen voor zo ver dat mogelijk is. Daarnaast zal een aantal zaken die in de brief
worden aangehaald terug komen in de geplande evaluatie.

20. Hoeveel waarschuwingen zijn uitgedeeld aan het bedrijfsleven? Zijn er ook bekeuringen
uitgedeeld?

Waarom werd er direct door politie en /of stadstoezicht een boete van enkele duizenden
euro's in het vooruitzicht gesteld?

Welke introducties hebben die ambtenaren ontvangen en van wie?
Gedurende de periode dat de noodverordening van kracht was zijn een aantal overtredingen
op de noodverordening geconstateerd. Reden om deze ondernemers op hun
verantwoordelijkheid in deze te wijzen.

Stadstoezicht: Er zijn door afdeling Stadstoezicht geen waarschuwingen uitgedeeld aan het
bedrijfsleven. Er zijn door Stadstoezicht ook geen bekeuringen uitgedeeld n.a.v. de ingestelde
noodverordening. De medewerkers zijn welgei'nstrueerd de burgers/bewoners/bedrijven te
informeren dat zij op bepaalde plaatsen op bepaalde tijden (afhankelijk van het tijdsgewricht
en de op dat moment ingestelde zonering) niet mochten komen en dat als zij uit een gebied

kwamen zij zich via de spoelstraten zich moesten verwijderen zodat zijonbesmette gebieden

niet zouden besmetten.

Politie: Tijdens de afsluiting van de binnenstad kwam er informatie binnen dat er diverse
ondernemers vooral in de omgeving van Zwartbroekstraat, Neerstraat, Roerkade, Kraanpoort
en Markt geen gevolg gaven aan de algemene sluiting zoals vastgelegd in de
Noodverordening. Na overleg binnen het gemeentelijk beleidsteam is de politie verzocht
hierover met de ondernemers in gesprek te gaan. Hierbij is nadrukkelijk gevraagd om vooral
het gesprek op te zoeken. De wijkagenten binnenstad hebben daarom deze taak op zich
genomen. ln de aangegeven wijk bleken in totaaleen 1)tal bedrijven geopend te zijn. Deze
zijn hierop aangesproken. Het betrof hier kapsalons en Horeca bedrijven (restaurants in dit
gebied en een snackbar in de Zwartbroekstraat). Tijdens deze controle is met de

ondernemers (ook slachtoffers) nadrukkelijk het gesprek op gezocht en geen repressieve
benadering. Hierbij is niet gedreigd met hoge geldboetes. Door diverse ondernemers rs wel
gevraagd naar de gevolgen bij niet nakomen van de maatregel, hierop is aangegeven dat hier
sprake is van gemeentelijk beleid en dat daar ook de bes/rssrngsbevoegdheid ligt voor
eve ntu e Ie maatrege le n.

21 . ln beantwoording art 43 vragen van LVR 781-2015 staat :" er is geen lijst beschikbaar van
gebouwen met asbest". ls het college van BW bereid een inventarisatie van alle
asbesthoudende gebouwen in Roermond te laten opstellen?
De gemeente beschikt niet over een overzicht met gebouwen dle asbesf bevatten. Eigenaren
zijn ook niet wettelijk verplicht om hun gebouwen asbestvrij te maken. Wel zal vanaf het jaar
2024 voor particulieren, bedrijven en de overheid een verbod op asbesfdaken landelijk worden
ingevoerd. Dat betekent dat deze daken voór die tijd vervangen moeten zijn. De gemeente zal
binnen de bestaande wettelijke kaders bezien of er mogelijkheden zijn om tot preventieve
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maatregelen te komen om het risico dat bijvoorbeeld bij een brand asbesf vrijkomt te

beperken. Daarbijwordt ook gekeken naar subsidieregelingen vanuit Rijk en/of Provincie

22. Waarom zijn de mails d.d. I januari van de projectcoördinator en van 26 januari 2015 van de

loco burgemeester niet als raadsinformatiebrieven uitgebracht.
Het betreft fwee fussentijdse voortgangsberichten om de raadsleden ook tussentijds op de

hoogte te houden van ontwikkelingen. De inhoud van de raadsinformatiebrieven waren

omvangrijker, vandaar het onderscheid.

23. LVR verzoekt afschriften van alle verslagen van de vergaderingen/ besprekingen van de

gemeente met of van de veiligheidsregio en het beleidsteam te verstrekken.

Die gegevens kunnen w|op dit moment nog voorhanden. De voorzitter van het algemeen

bestuur van VRLN zal de raad hierover informeren. Dit zal plaatsvinden in het kader van de

evaluatie.

24. Wal zijn de kosten < totaal en gespecificeerd> die de gemeente heeft gemaakt, dus ook m.b.t

inzet materiaal, inhuur en personeel.

Een totaal overzicht is op dit moment nog niet te geven en zal na afronding van de

werkzaamheden worden gecompleteerd.

25. Welke aanbestedingsprocedure zijn gevolgd voor inhuur van derden /materiaal. ls hierbij

afgeweken van aanbestedingsregels, zo ja waarom en door wie.

De door de gemeente Roermond verstrekte opdrachten zijn overeenkomstig de geldende

a a n be ste d i ngsre gels bi n ne n d e g e m e e nte Roe r m o nd.

26. Welke taken zijn blijven liggen / kunnen nog niet door de gemeente worden uitgevoerd

vanwege de personele inzet m.b.t. het asbest schade.
De werkzaamheden van medewerkers die worden ingezet ten behoeve van de

asbesfsanering worden zo veel mogelijk binnen de eigen afdelingen opgevangen.
Voor het projectteam asbesf zijn enkele medewerkers vanuit verschillende afdelingen

vrijgemaakt. Op die plekken heeft prioritering van werkzaamheden plaatsgevonden. Voor

vervanging van de gemeentelijk projectcoördinator is capaciteit ingehuurd.

27. ln de media was een tweestrijd te lezen over inzet rampenzender tussen L1 en gemeente.

Wat is hierin de gemeentelijke visie? Wie heeft hierin nu eigenlijk gelijk?

De gemeentelijke opvatting staat verwoord in het persbericht dat de gemeente hierover op 19

december 2014 heeft verzonden. Strekking daarvan is dat de Veiligheidsregio bij het
asbestincident L1 als rampenzender heeft willen inschakelen volgens het geldende protocol.

ZI heeft daarbij gebruik gemaakt van het afgesproken piketnummer. De desbetreffende
piketfunctionaris kon de activering als rampenzender echter niet uitvoeren. Hiervan is geleerd
want bij de zoutzuur calamiteit op 14 januari 2015 kon L1 wel functioneren als rampenzender
Verder zullen wij de resultaten van de evaluatie afwachten.

28. LVR heeft vragen gesteld m.b.t. een telefoonstoring d.d. 9 januari. De loco burgemeester

heeft deze vraag bevestigend beantwoord . Zijn er meer telefoonstoringen geweest en wat is
hiervan de oorzaak.
Er zijn zeven kortdurende telefoonstoringen (ca 15 minuten per storing) geweest in de

afgelopen periode). De storingen hebben verschillende oorzaken gehad en zijn zo snel
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mogelijk weer verholpen. Daarnaast kan het voor zijn gekomen dat burgers een bezettoon
hebben gehoord wanneer in een uitzonderlijk geval alle beschikbare 60lijnen bezet zijn
geweesf (hiervan is echter geen informatie te achterhalen).

29. Zijn er door de gemeente Roermond aansprakelijkheidstellingen ontvangen. Zo ja, hoeveel

met welke inhoud?

Er zijn tot op heden negen aansprakelijkheidstellingen ingekomen (inzake bedrijfsschade en
materiele schade door saneringswerkzaamheden). Verder zijn er twee verzoeken om
nadeelcompensatie wegens gederfde omzet ingediend.

30. Klopt het dat de gemeente vier medewerkers structureel heeft ingezet om juist de

communicatie te bevorderen en goed af te stemmen. Klopt het dat deze ambtenaren veel tijd
hebben moeten besteden aan het "rechtzetten" van hetgeen in de communicatie eerder was
aangegeven, kortom veel miscommunicatie.

ln geval van een calamiteit zoals deze asbestbrand hebben cnsisbeheersing en
crisiscommunicatie voorrang boven andere gemeentelijke werkzaamheden. Doel is om het
openbare leven zo snel mogelijk weer te herstellen. Voor crisiscommunicatie betekent dit dat
de communicatieadviseurs en -medewerkers (inclusief de webredactie) van de gemeente

Roermond evenals het klantcontactcentrum maar ook andere medewerkers zijn ingezet om de

enorme hoeveelheid aan taken op het gebied van crisiscommunicatie in zeer korte tijd te
verrichten. Omdat de werkzaamheden in de avonden en in het weekend moesten
plaatsvinden, moesten medewerkers ook afgewisseld worden. Daarnaast was in de eerste
dagen na de brand sprake van een GRIP- situatie (Gecoördineerde Regionale

lncidentbestrijdings Procedure). GR/P,s de naam van de werkwijze waarmee bepaald wordt
hoe de coördinatie fussen hulpverleningsdiensten verloopt. Dan wordt vanuit de locatie in
Venlo binnen Veiligheidsregio-verband het incident bestreden in samenwerking met de

incidentbestrijding ter plaatse en de betreffende gemeente. Ook de crisiscommunicatie wordt

dan aangestuurd vanuit het Operationeel Team in Venlo. Dat maakt dat er veel personen

betrokken en werkzaam zijn geweest bij deze crisiscommunicatie.

Daarnaast kan in zijn algemeenheid gesteld worden dat deze calamiteit omvangrijk en

complex was, met veel belanghebbenden, belangen, media-aandacht, veranderende
weersomstandigheden en een GRIP situatie. Dat tezamen maakt dat het wel eens lastig bleek

om direct en tijdig over de correcte en actuele informatie te kunnen beschikken.

wethouders van Roermond,

De burgemeester,

mr J.J.Th Geraedts - de LeestM.J,D.



Nederland
2 augustus 2O12

Vragen en Antwoorden over asbest

1. Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch

kleine, naaldachtige vezels. Asbest is een natuurlijk materiaal en werd tot in de jaren '80 vaak

gebruikt om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen,

isolerend en bovendien goedkoop. Het is verwerkt in veel bouwmaterialen zoals in

golfcementplaten, en als zodanig kan het vóórkomen in gebouwen en woningen. Alleen wanneer

het materiaal wordt beschadigd komen vezels vrij. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij boren, zagen of

schuren, of wanneer het materiaal breekt. Of zoals bij een brand.

2. Bestaan er verschillende soorten asbest?

De meeste typen asbest in Nederland zijn wit asbest (ook wel chrysotiel genoemd), blauw asbest

(Crocidoliet) en bruin asbest (Amosiet). In de meest asbesthoudende producten zit wit asbest,

vaak vermengd met andere typen asbest. Blauw en bruin asbest (amfibolen) zijn in potentie

gevaarlijker dan wit asbest vanwege de structuur en de vorm van de asbestvezels.

3. Hoe is asbest te herkennen?

Op breukvlakken en bij beschadigingen is aan de vezelachtige structuur vaak te zien of het om

een asbestverdacht materiaal gaat. Meestal heeft het een witte tot lichtgrijze kleur, maar het kan

er ook lichtgrijs tot donkergrijs zijn. Alleen een microscopische analyse kan bewijzen of het

materiaal of product echt asbest bevat. Lees op htto://www.infomil.nllonderwerpen/hinder-

oezondheid/asbest-O/ meer over asbest.

4. Het verrichten van handelingen met asbest is verboden. Hoe kan het dat er toch nog

asbest is?

Ten tijde van de bouw van veel gebouwen was het gebruik van asbest nog niet verboden. De

risico's die asbest oplevert voor de gezondheid waren toen nog niet bekend, Sinds 1993 zijn de

meeste toepassingen van asbest verboden.

5. Wat houdt het verbod op het gebruik van asbest precies in?

Sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbestbevattende producten te bewerken, te verwerken of in

voorraad te houden. Het opnieuw gebruiken van oude asbestbevattende producten en afval is

daarmee eveneens verboden. Dit verbod maakt commercie in asbest onmogelijk. Er gelden

ontheffingen voor situaties waarvoor nog geen alternatief voor handen is.

6. Wat zijn de gezondheidseffecten van asbest?

Gezondheidsrisico's kunnen alleen optreden wanneer losse asbestvezels ingeademd worden.

Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen doordringen. Het

langdurig inademen van asbestvezels kan op den duur longkanker, mesothelioom (longvlies- of
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buikvlieskanker) of stoflongen veroorzaken. Het gevaar voor de gezondheid hangt sterk af van het

aantal vezeltjes dat mensen inademen. Met name mensen die jarenlang - dag in dag uit - grote

hoeveelheden asbestvezels inademen, lopen een echt risico.

7. Wat is de kans op ziekte door asbest?

Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker of stoflongen. De kans op deze

ziektes wordt groter bij het langdurig inademen van hoge concentraties asbest. Door een

eenmalige hoge blootstelling aan asbest (zoals kan gebeuren na een brand met asbest) is de kans

op het krijqen van kanker of stoflongen verwaarloosbaar klein. Het échte risico van asbest is

aanwezig bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht. Dit soort

blootstelling vond vooral vroeger plaats in sommige werksituaties, waarbij werknemers jarenlang,

dag in dag uit, grote hoeveelheden asbest hebben ingeademd.

Bloostelling moet niettemin zo veel mogelijk worden voorkomen om elk mogelijk risico te

vermijden. Neem daarom de omschreven voorzorgsmaatregelen zo veel mogelijk in acht.

8. Ik ben zwanger. Loop ik of mijn ongeboren kind extra risico?

Nee, er is geen extra risico voor zwangeren. Er is geen risico voor het ongeboren kind.

9. Lopen kinderen meer risico dan volwassenen?

Kinderen zijn niet gevoeliger voor asbestvezels, maar ze vormen wel een risicogroep vanwege het

feit dat ze nog een lang leven voor zich hebben. Na eventuele blootstelling dragen ze de

ingeademde asbestvezels langer in hun lichaam, die tientallen jaren later schadelijke

gezondheidseffecten kunnen veroorzaken, Kinderen lopen daarnaast meer risico in aanraking te

komen met asbest als ze met brandresten spelen. Het is daarom belangrijk uw kind op een

schone plek te laten spelen.

10. Ik woon al jaren in een woning met asbest. Heb ik risico gelopen?

In meer dan de helft van alle woningen zit asbest, Een risico voor de gezondheid bestaat daar

alleen als er in de lucht losse asbestvezels komen die u kunt inademen. Uit stevig

("hechtgebonden") asbest in platen van asbestcement komen alleen vezels vrij als de platen

beschadigd worden. Doorgaans bevat de lucht woningen weinig asbestvezels, niet veel meer dan

de buitenlucht, Bij normale blootstelling blijkt het gezondheidsrisico gering te zijn, kleiner dan

bijvoorbeeld de kans te overlijden door brand.

11. De mensen die aan het opruimen zijn dragen beschermende kleding. Moet ik ook
beschermd worden?

Omdat de werknemers van een asbestverwijderingsbedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en

direct met asbest in contact komen, zullen zij beschermende kleding dragen. Voor u zelf is het

risico zo klein dat u geen beschermende kleding nodig heeft.

12. Wat gebeuÉ er met asbestvezels die worden ingeademd?
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Vezels kunnen door inademen in de longen terechtkomen. Sommige vezels worden weer

uitgeademd en andere worden door het lichaam afgevoerd. Soms blijven vezels in de longen

achter en kunnen daar na vele jaren asbestgerelateerde aandoeningen veroorzaken. Er bestaat

geen onderzoeksmethode om te bekijken of er vezels in de longen zitten.

13. Is het gevaarlijk om asbestvezels in te slikken?
Nee, bij inslikken komen de asbestvezels niet in de longen maar in de maag en daar kunnen ze

geen kwaad. Vanuit uw maag worden de vezels afgevoerd.

14. Wat moet ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd?

U kunt niets doen. Het is niet waarschijnlijk dat u (veel) vezels heeft ingeademd. De kans dat u

hier gezondheidseffecten van krijgt is verwaarloosbaar klein.

15. Ik moet erg hoesten, heb ik asbestvezels ingeademd?

Inademen van asbestvezels veroorzaakt geen hoesten. Waarschijnlijk heeft u in de rook gestaan

waardoor uw luchtwegen zijn gelrriteerd. Deze klachten verdwijnen vanzelf.

16. Kan getest worden of ik asbestvezels heb ingeademd?

Nee, hier bestaat geen test voor. Asbestvezels zijn ook niet zichtbaar op röntgenfoto's.

17. Wat gebeurt er met het asbest, dat in de sloot/vijver en op de bodem is

terechtgekomen?

Asbest in slootwater geeft geen risico. Asbest brokstukjes in de bodem moeten voor zover

mogelijk onder visuele ínspectie handmatig verwijderd worden, om verdere verspreiding in de

omgeving te voorkomen. Bovendien wordt zo voorkomen dat de vezels op een later tijdstip in

bijvoorbeeld woningen terecht komen.

18. Is het gevaarlijk als er asbest op straat ligt?

De brandresten die op straat liggen kunnen mogelijk asbest bevatten. Zolang deze resten niet

verbrokkelen, kunnen ze geen kwaad. Door het verbrokkelen van het asbest kunnen asbestvezels

vrijkomen. Dit kan gebeuren door er over heen te lopen of te rijden, of als het op een

onvoorzichtige manier wordt opgeruimd. Daarom is voor het opruimen een gespecialiseerd bedrijf

i ngescha keld.

19. Waar kan ik terecht met vragen over gezondheid?

Met vragen over asbest en gezondheid kunt u contact opnemen met de plaatselijke GGD. Neemt u

bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts.

Asbest bij brand

2O, Verbranden de asbestvezels niet bij een brand?
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Omdat asbest bestand is tegen zeer hoge temperaturen en sterke krachten, blijven bij een

asbestbrand de eigenschappen en daarmee de risico's van de asbestvezels, behouden. Het

asbesthoudende 'bindmateriaal' (zoals karton /papier, kunststof of cement) raakt vaak zeer zwaar

beschadigd, verbrandt of versplintert tot kleine stukjes. Over het algemeen verspreiden deze

(stukjes) asbesthoudende restanten zich in de directe omgeving van het incident.

Bij brand verandert asbest pas boven de 1200 oC van structuur en verliezen de vezels hun

gevaarlijke eigenschappen voor mensen. Bij een brand worden deze hoge temperaturen maar

zelden bereikt. Asbestcement zal al voor het bereiken van deze temperatuur uiteenspatten.

21. Ik heb in de rook gestaan. Heb ik dan extra asbestvezels binnen gekregen?

De kans dat u asbestvezels heeft ingeademd is heel gering. Rook die u inademt kan irritatie geven

aan de luchtwegen en ogen. Deze klachten verdwijnen vanzelf.

22.1k heb in de rook gestaan. Wat moet ik met mijn kleding doen?

Trek vieze kleding voorzichtig uit en was het in de wasmachine. Gewassen kleding kan gewoon

weer gedragen worden. Spoel uw schoeisel schoon met water vóórdat u uw huis binnen gaat,

Mocht dat niet mogelijk zijn dan kunt u de schoenen het beste schoonborstelen met een zachte

borstel.

23.Zit er nog asbest in de lucht?

Waarschijnlijk zullen er weinig vezels ín de lucht zweven. De vezels zullen zijn weggewaaid of op

de grond liggen, Door over brandresten heen te rijden of lopen, kunnen ze verbrokkelen waardoor

mogelijk vezels vrij komen. Daarom is het verstandig het verspreidingsgebied niet te betreden tot
het zorgvuldig is opgeruimd.

24. Is er asbest in de woningen terechtgekomen?

Als er brandresten in de woning terecht zijn gekomen, kan hier asbest in zitten. Voorkom dat u

brandresten van buiten naar binnen loopt via uw schoeisel. Als u toch door brandresten heen bent

gelopen, doe dan uw schoeisel uit voordat u naar binnen gaat en spoel schoeisel schoon met

water. Als dat niet kan dan is het schoonborstelen met een zachte borstel een alternatief.

25. Mijn ramen stonden tijdens de brand een tijdje open en ook het ventilatiesysteem
heb ik niet direct uitgezet. Hoe weet ik of er asbest in mijn woning terecht is gekomen?

Via open ramen en deuren, het ventilatiesysteem en de airconditioning kunnen rook en

brandresten zijn binnengekomen, Brandresten in de woning moeten worden opgeruimd. Als het

onduidelijk is of er asbestvezels in de woning zijn gekomen, dan kan er zo nodig onderzoek

worden gedaan door middel van kleef- en luchtmonsters. Neem hiervoor contact op met uw

gemeente.

26. Wat kan ik zelf (wel en niet) doen?
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Als u in uw directe omgeving asbest aantreft, dient u dit rustig te laten liggen. Ga er niet

doorheen lopen, u neemt het zo mee uw huis in. De schoonmaakploeg zal zo spoedig mogelijk bij

u langs komen, Ga niet zelf de omgeving van uw huis schoonmaken, tenzij het in- en uitgaan van

uw huis ernstig wordt belemmerd. In dat geval kunt u met een zachte bezem de stukjes

voorzichtig opzij schuiven. Dit wordt later door personeel van het verwijderingbedrijf opgeruimd.

De zachte bezem moet u nadien buiten goed met water bij een afvoerputje afspoelen. Deponeer

geen asbest of asbesthoudend materiaal in eigen afvalemmer of -container,

27.Kan ik het asbest zelf opruimen?

Nee, dit wordt afgeraden. De gemeente of een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf zal zorgen dat

er op een zorgvuldige manier wordt opgeruimd. Bij het onvoorzichtig opruimen van brandresten

kunnen vezels vrijkomen.

Hoewel het schoonmaken met alle zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd, kan het zijn dat u

achteraf nog stukjes asbesthoudend materiaal in uw omgeving aantreft. Mocht dit gebeuren dan

kunt u dit melden bij uw gemeente. Laat de stukjes bij voorkeur liggen en voorkom dat kinderen

ermee gaan spelen.

28. Mag ik zelf mijn woning schoonmaken en wat is dan de beste manier?

Laat deze schoonmaak bij voorkeur over aan een asbestverwijderingsbedrijf. Neem hiervoor

contact op met de gemeente,

Mocht u desondanks willen schoonmaken, dan is het belangrijk om niet te stofzuigen. Daarmee

zou u de eventuele vezels alleen maar meer verspreiden. Neem vloeren en meubels met een

vochtige doek af zodat het stof niet kan opwaaien. Indien dit niet mogelijk is dan kunt u met een

zachte bezem de stukjes opzij schuiven. De bezem moet u nadien buiten goed afspoelen bij een

afuoerputje.

29. Wie maakt mijn tuin schoon?

Een asbestverwijderingsbedrijf zal uw tuin inspecteren en eventueel schoonmaken

3O. Er liggen nog brandresten in miin tuin. Mag ik die zelf opruimen?

Nee, dit wordt afgeraden. Laat deze schoonmaak bij voorkeur over aan een

asbestverwijderingsbedrijf. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

31. Wie maakt de speeltuin/zandbak schoon?

Een asbestverwijderingsbedrijf zal de speeltuin/ zandbak inspecteren en zo nodig schoonmaken

32. Wie maakt mijn auto schoon?

Bij ernstige besmetting zullen de gemeente en brandweer een afspoelplaats aanwijzen. U zult

daarover worden ingelicht.

33. Mag ik met mijn auto wegrijden als deze nog niet schoon is?
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Rijd liever niet met een vieze auto. Bij ernstige besmetting zullen de gemeente en brandweer een

afspoelplaats aanwijzen. U zult daarover worden ingelicht.

34. Mag je over straat rijden en lopen?

Maak gebruik van de schoongemaakte routes en probeer om niet door de brandresten te rijden of

lopen om verbrokkeling te voorkomen.

35. Mag mijn kind buiten spelen?

Ja, maar zorg dat uw kind niet op een besmet gebied of met brandresten speelt. Kies een

speelplek die schoon is.

36. Wat doe ik met mijn dieren?

U wordt geadviseerd om (klein) vee en huisdieren binnen te houden, om verspreiding en

vrijkomen van eventuele asbestvezels te voorkomen. De dieren mogen weer naar buiten zodra

het asbest is opgeruimd. U krijgt daarover bericht van de gemeente.

37. Kan ik mijn hond uitlaten?
Houd uw hond of kat zo lang mogelijk binnen totdat de omgeving is vrijgegeven. Als u uw hond

wilt uitlaten, vermijd dan plekken waar veel brandresten liggen om te voorkomen dat de hond dit

opeet of aan zijn poten krijgt en mee naar binnen neemt. Maak zo nodig de poten van de hond

schoon voordat u met het dier weer naar binnen gaat.

38. Kan ik de groenten/fruit/kruiden uit mijn tu¡n nog eten?

Eventuele asbestvezels worden niet opgenomen door de plant maar blijven aan de buitenkant

zitten. U dient de groenten uit uw tuin extra goed schoon te maken. Er wordt verder geadviseerd

om zichtbaar vervuilde groenten niet op te eten in verband met andere schadelijke stoffen die in

brandresten zitten.
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Soort afhandeling

Gebeld met de vriendin/vrouw van de heer
Classen. Haar uitgelegd zoals e.e.a. gegaan is

en verder de inhoud van de Q en A en
doorgegeven dat teruggebeld mag worden.
Volgens haar was er met name aanslag op de
auto's. (tevens uitgelegd lichtere delen
polyester, stof, roet, etc)

Teruggebeld met deheer de Vries. Hem
uitgelegd hoe de verspreidingscontour is

vastgesteld en tevens uitgelegd lichtere delen
polyester, stof, roet, dat die verder reiken.
Meneer had op verzoek van Veiligheidsregio
nog gegevens naar KCC gestuurd en kreeg
erna te horen dat de gemeente hier niks mee
kon. Communicatief was hr¡ hierover niet
tevreden. Hij was wel tevreden met de huidige
uitleg.

wel gereinigd voor 21-12-14 en algemeen
gecommuniceerd

al gereinigd fase 1 en 2 en vrijgegegevn
Geinformeerd via bewonersbrieven ivm
uitvoering werk.

via Q en A toelichting erop en is inmiddels
gereinigd en vrijgegeven

vraag (omschrijving)

Er ligt ook asbest op de Thorbeckestraat. Wil graag
teruggebeld worden. René GGD vr 25.

Op auto zaten witte spikkels. Tuintafels zitten ook
onder de witte spikkels

MOR dimpact; graag reinigen van de straat
Zwartbroekstraat van asbest thv de kruising met de
Bakkerstraat

MOR dimpact; hoe gaat het met het reinigen van zijn
dakterras gelegen 2e verdieping achterzijde aan de
Godsweerdersingel 34B mbt het asbest dat daar
terecht is gekomen

MOR dimpact; Gisteravond is er een brand
uitgebroken bij de Steelhaven. ik vind het een kwalijke
zaak dal niemand, dus geen gemeente of brandweer,
de inwoners in het betroffen gebied heeft
gewaarschuwd. Het is toch heelsnelduidelijk dat het
zich hier om asbest handeld en de windrichting was
ook bekend.Moderne woningen zijn tegenwoordig
verplicht uitgerust met een WTW-systeem, oftewel
een warmteterugwinsysteem. Hierdoor is dus alle
rotzooi mooi mijn huis ingezogen en zitten de
restanten asbest in de leidingen door de woning. met
mij dus nog vele anderen. De resten asbest heb ik
inmiddels van ons terras afgespoten. lk stel u bij deze
aansprakelijk voor de gelden schade. u had ook even
het alarm kunnen gebruiken wat we op de eerste
maandag van de maand altijd horen of met een
luidspreker door de straten

Adres

Thorbeckestraal 28

Ringoven 20

Zwartbroekslraat 4,
Roermond

Godsweerdersingel
348, Roermond

Le Bron de
Vexelastraat 14,

Roermond

Datum

17-12-2014

17-12-2014

17-12-2014

17-12-2014

17-12-2014

Dimpact
nr
99669

99680

99707

99708

99731
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Soort afhandeling

3 terugbelpogingen, geen gehoor. Antwoord
staat tevens op Q en A

Teruggebeld. Uitgelegd zoals e.e.a. gegaan is

en tevens uitgelegd dat lichtere delen polyester,
stof, roet, etc verder zijn terecht gekomen dan
het asbest.

Haar uitgelegd zoals e.e.a. gegaan is en tevens
uitgelegd dat lichtere delen polyester, stof, roet,
etc verder zijn terecht gekomen dan het asbest.
Ze gaf aan dat het zwarte delen waren. Geen
asbest

Search heeft ten tijde van crisis aldaar een
inspectie uitgevoerd en mondeling doorgegeven
dat er sprake was van roetdelen. Een
doorgestuurde foto gaf ook aan dat er sprake
was van roet,
Door GGD zijn mede speeltuinen ingedeeld als
hoogste prioritering. Door BOR zijn de
speeltuinen in en nabij verspreidingdgebied
inzichtelijk gemaakt en vervolgens onderzocht.

BOR heeft grotere parkeerplaatsen en toeritten
van zorginstellingen, hotels e.d. in kaart
gebracht inclusief contactpersoon
ls meegenomen in planning HHG.

Afgehandeld via communicatie

Aan de lijn gekregen na aantal malen bellen en
uitgelegd dat ze buiten contour woont en hoe
e.e.a. gegaan is. Verder akkoord.

ls eerder al teruggebeld met antwoord I door
KCC (afgehandeld) en inmiddels ook via
alqemene reiniqinqsbrieven qeinformeerd

Afgehandeld door bezoek ter plaatse.

vraag (omschrijving)

Er ligt vermoedelijk asbest op de auto, die staat aan
de achterzijde in een afgescheiden parkeerruimte.
Graag controle en eventueel venruijderen

Er ligt mogelijk asbest op de zonnepanelen. Graag
controle en eventueel opruimen

Mevrouw woont in Maasniel en heeft asbest in de tuin
gevonden.

I nformatieverzoe ke n i nza ke asbestve rwijderi ng da ktet

Diverse signaleringen van bewoners: o.a. zorgen over
speeltuinen

Zij heeft vragen over wanneer dienstauto's en de
binnenplaats van Jeugdzorg, Maria Gardestraat,
worden schoongemaakt.
Dit omdat de wasstraten zijn opgeheven.

Slechte communicatie

Melding mogelijk asbest.

MOR dimpact: Mw. is van mening dat er in haar tuin
ook asbest ligt. ln ieder geval zijn het overblijfselen
van de brand.
Er liggen roetdelen op het plat dak en tuin. Mogelijk
ook asbest?

Adres

Beethovenstraal 167

Veldbrand 2

Meidoornlaan 20

Jagerstraat 9,

Roermond

Maria Gardestraat

Kruisherenstraal 107

Laurentiusplein 305

Bakkerstraat 144,
Roermond

Abdis Elisabethstraat
19

Datum

17-12-2014

17-12-2014

17-12-2014

17-12-2014

17-12-2014

17-12-2014

17-12-2014

18-12-2014

18-12-2014

18-12-2014

Dimpact
nr
99755

99768

99769

99782

onbekend

onbekend

onbekend

9971 0

99788

9980015
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Soort afhandeling

Afgehandeld door opzichter in gesprek.

Uitgelegd zoals e.e.a. gegaan is en dat ze toch
redelijk ver buiten het gebied woont. Verder de
inhoud van de Q en A uitgelegd dat lichtere
delen polyester, stof, roet, etc) verder zijn
gekomen dan asbest. Afgehandeld.

JZE, in behandeling, tussenbericht

Algemeen antwoord QenA. René+GGD+Paul

JZE, in behandeling, tussenbericht

Wonen Zuid heeft zelf actie ondernomen in

deze richting haar huurder.

Hier zijn geen verdere contactgegevens van
overgedragen. De benodigde informatie voor
staat op Q en A.

vraag (omschrijving)

Bang voor asbest in huis. Melder is op 17 december
verhuisd van 31 naar 598. Wil graag op lijst geplaatst
worden voor controle en eventueel schoonmaken.

Mevrouw heeft een stukje zwart materiaal omvang 1

cm2 in tuin liggen aan het spoor. Vermoeden dat er
nog meer materiaal mogelijk asbest in tuin ligt. Graag
controleren en opruimen. is antwoord 25

MOR dimpact: (fax)lnformatieverzoeken inzake brand
Steelhaven Vaag zo spoedig mogelijk schriftelijke
reactie

MOR dimpact; gemeente Roermond. lk woon in het
besmette gebied en mij is verteld dat de kosten voor
het verwijderen van asbest voor eigen rekening is
(verzekering). Denk aan het balkon, ventilatie. lk vind
dat de Gemeente Roermond mij als lid van deze
gemeente te kort doet, wel wordt er op alles bezuinigd
en als er een ramp gebeurt buiten mijn schuld om dan
maakt de Gemeente zich er makkelijk van af. Het valt
nog te bezien of mijn verzekering dat vergoedt en ik
vind dat de Gemeente moreel verplicht is om deze
overlast aan te pakken op eigen kosten en niet die van
het slachtoffer. De gemeente neemt een te geringe
verantwoordelijkheid voor het door haar op te lossen
gezondheidsrisico. Dit kan later tot een schadeclaim
oplopen als ik dan toch kanker krijg, al krijg ik liever
geen kanker en hebben we al genoeg bezuinigd. plus
ene brief 31-12-2014

Uit de informatie die wij van onze bewoners ontvangen
blijkt dat er niet consistent wordt omgegaan met
de informatie voorziening richting onze huurders. Naar
aanleiding van de ontvangen informatie hebben
wij op dit moment een aantal vragen.

Melding mogelijk asbest buiten verspreidingsgebied

Adres

Swalmerstraat 31

Swalmerstraat 598

Kapellerlaan 59

geheim adres

schoolstraat 108

Charles Ruysstraat 17

Datum

18-12-2014

18-12-2014

18-12-2014

18-12-2014

18-12-2014

18-12-2014

18-12-2014

Dimpact
nr
99801

99825

99945

99953

99899 en
101201

99951 en
99956

onbekend22
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Soort afhandeling

Hier zijn geen verdere contactgegevens van
overgedragen . De benodigde informatie voor
staat op Q en A.

Hier zijn geen verdere contactgegevens van
overgedragen De benodigde informatie voor
staat op Q en A.

Hier zijn geen verdere contactgegevens van
overgedragen. De benodigde informatie voor
staat op Q en A.

Toelichting o.b.v. Q en A hoe om te gaan met
WTW.

JZE afgehandeld 20-1

Afgehandeld via communicatie

Contact gezocht en traject toegelicht.

Via opzichter contact via HHG met WE

vraag (omschrijving)

Melding mogelijk asbest buiten verspreidingsgebied

Melding mogelijk asbest buiten verspreidingsgebied

Melding mogelijk asbest buiten verspreidingsgebied

Asbest ln WTW-systeem?

lk heb alleen een WA-verzekering moet ik nu zelf voor
de kosten opdraaien om mrjn woning te laten
controleren op de aanwezigheid van asbest.
- Controleert de gemeente ook het dakterras. Zo ja,
wanneer gaat dit gebeuren

Communicatie niet toereikend en er is sprake geweest
van tegenstrijdigheid.
- Verder specifieke vragen over mogelijke
herbesmetting e.d.

ln het kader van de onlangs vrij gekomen asbest in het
centrum van Roermond heeft Proteion Thuis mbt de
locatie RCG de volgende vragen:
1. Verzorgt de gemeente Roermond het reiniging
van het exterieur en terrein, zo ja: wanneer wordt dit
uitgevoerd?
2. lndien onder 1 vernoemde in eigen beheer dient
te worden uitgevoerd, is de vraag waar de gemaakte
kosten hiervan in rekening gebracht dienen te worden

ln de hoedanigheid van bestuurder van de VvE De
steenen trappen te Roermond vragen wij graag uw
aandacht voor het navolgende.
Zoals wellicht bekend licht het bovengenoemde
complex aan de Paredisstraat - Neerstraat. Graag
willen wij informeren hoe er wordt omgegaan met het
reinigen van het binnenterrein en de daken van het
complex.
Kunt u ons informeren hieromtrent?

Adres

Venloseweg 131

Gebroeklaan 65

Bisschop
Schrijnenplein
(speelplein)

Complex De Meander

Pollartstraat 6-8

Datum

18-12-2014

18-12-2014

18-12-2014

18-12-2014

19-12-2014

19-12-2014

19-12-2014

19-12-2014

Dimpact
nr
onbekend

onbekend

onbekend

onbekend

1 00329

1 00343

100347

1 00352
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Soort afhandeling

P. Lenders

13-1-15 in overleg tussen gemeente (Nillisen,

Afgehandeld

Via Q en A vragen over WTW beantwoord

Via Q en A vragen over WTW beantwoord

Straat afgezet en opnieuw gesaneerd.

JZE in behandeling, tussenbericht

Geachte mevrouw Rissenbeek,
ln reactie op uw mail van 5 januarijl. kan ik u
het volgende mededelen.
Er is landelijk wetgeving in ontwikkeling om
asbestdaken preventief te saneren tussen 2020
en 2030. Door de recente asbestbrand zal in
Roermond nader qekeken worden welke
Vraag achterhaald na openstelling weg

vraag (omschrijving)

Trappen inzake asbestsanering complex aan de
Paredisstraat - Neerstraat ingevolge brand Steelhaven
16-12-2014

Mogelijk asbest in mechanische ventilatie?

Mogelijk asbest in mechanische ventilatie. Contact
opnemen met verzekeringsmaatschappij
- Venruijdering asbestdeeltjes op balkon

Geachte gemeente, lk wil u nogmaals laten weten dat
er nog steeds/weer stukjes asbest liggen in de Dr.
Leursstraat. Onze straat is een 'tochtgat'waar het
vrijwel altijd waait. Wellicht is door de wind van de
afgelopen dagen en het feit dat de straat bergop loopt
ten opzichte van het brongebied ligt opnieuw asbest
onze kant op gewaaid. Tevens is er in onze straat

dimpact; Middels deze brief stel ik u aansprakeiijk voor
de geleden bedrijfsschade welke is ontstaan doordat u

als gemeente heeft besloten de binnenstad voor 3

dagen te sluiten.
Dit als gevolg van de brand op 16-12-2014.
lk stel u dan aansprakelijk voor de geleden schade en
eventuele qevolq schade hiervan.
Mogelijk is dit het moment voor de gemeente
Roermond om samen met bedrijven wat te gaan doen
aan de asbestproblematiek.
Er zijn al fiscale subsidie mogelijkheden voor
ondernemers om asbest te vervangen, ook in

combinatie met zonnepanelen.
Zou het geen goed idee zijn voor de gemeente

/ Mevr. Mulder wenst vandaag nog duidelijkheid over
de situatie rondom de Dr. Leursstraat die afgesloten is.

De Bisschop Boermansstraat is ook afgesloten. Zij
begrijpt niet waarom. Ze wil vooral weten wanneer de
Bisschop Boermansstraat weer te bereiken is i.v.m. de

aankomende feestdagen en het dragen van de
boodschappen naar haar woning.

Adres

Pelserstraat 1 17

Bisschop
Drehmansstraat 19

Datum

19-12-2014

20-12-2014

22-12-2014

22-12-2014

22-12-2014

22-12-2014

23-12-2014

23-12-2014

23-12-2014

Dimpact
nr
6400-
2015

1 00366

100421

100441

100444

1 00434
en 2166-
2015

1 00579

1 00887

22095-
2014
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Soort afhandeling

Domus heeft zaelf actie ondernomen in deze

Via benatwoording Q en A

Situatie bekeken

Vraag achterhaald, is na vrijgave na
herbesmetting weer opengesteld

Vraag achterhaald, vervolg is gecommuniceerd
vra vrugave.

Sanering is uitgevoerd, wacht op vrijage,
bewoners hebben 2 brieven ontvangen.

Betrof separaat overleg, bewoners hebben
vervolgens 2 brieven ontvangen

vraag (omschrijving)

Vandaag telefoon gehad van dhr. lwan Loeffen van
Woonstichting Domus. Er staan 12 complexen van de
stichting in het getroffen gebied. Meneer vraagt zich af
wanneer de asbestsanering plaats zal vinden. Hij wil
graag vandaag nog antwoord, omdat zij er veel
telefoontjes over ontvangen. Verder vraagt meneer
zich ook af of de spoelbakken brj de gebouwen
moeten blijven staan of opgeruimd mogen worden.
Omdat zijvanaÍ morgen gesloten zijn, wil meneer
vandaag antwoord hebben. Als het nl. zo is dat ze
opgeruimd mogen worden, moet hij vandaag nog de
opdracht uitzetten.

Omdat de dr. Leursstraat afgesloten is en de Graaf
Reinaldstraat evenredig loopt aan deze straat, vraagt
mevrouw zich af of haar straat ook opnieuw gesaneerd
zal worden. De wind staat nu richting hun straat.
Verder vraagt mevrouw zich af waarom destijds de

Mevr. vermoedt dat er asbest in haar tuin ligt. Graag
oppakken. Tevens geeft mevrouw aan dat kinderen op
de Bisschop Schrijnenplein in Roermond spelen. Als
dit gebied onder het getroffen gebied valt, zou
mevrouw graag willen zien dat het plein afgesloten
wordt.

Meneer woont op de Dr Leurszijstraat en de straat is

nog steeds afgesloten. Meneer wil weten hoelang dit
nog duurt.

Dhr Albert van der Linden van Milieukundig advies
bureau van der Linden belt namen een client dhr
Willemsen. Deze heeft een kraam op de markt. Er zijn
diverse vragen mbt asbest waar meneer een
antwoordt op wil.

Mevr. geeft aan dat er asbest in de achtertuin ligt.
Deemselstraat 23

Aub de bewoners informeren waarvoor de
bewonersavond vanavond georganiseerd wordt want
mensen vd Molenweg hebben een brief gekregen en

AdresDatum

23-12-2014

23-12-2014

23-12-2014

23-12-2014

23-12-2014

23-12-2014

23-12-2014

Dimpact
nr
22093-
2014

22092-
2014

22091-
2014

22097-
2014

22096-
2014

22094-
2014

22088-
2014
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Soort afhandeling

Acties zijn afgerond (geseald en onderzocht).

Onderzocht, rapportages opgesteld, locaties
geïnformeerd.

Uitgelegd hoe de verspreidingscontour is

vastgesteld en tevens uitgelegd lichtere delen
polyester, stof, roet, dat die verder reiken.
Meneer gaf aan dat de melding was gedaan
drie dagen na de brand en dat door wind er
delen in zijn tuin kwamen. lk heb verrteld dat er
geen asbest is aangetroffen bij de school en de
speeltuin. Lichtere delen zijn er wel over
gevlogen op basis van melding Abdis
Elisabethstraat 19. lk heb hem gezegd dat op
basis avn alle metingen en gegevens dat er dan
spake zal zijn geweest van lichtere delen.

Afgehandeld via citymanagement

ls via BIZ-binnenstad gecommuniceerd

Opzichter heeft bewoonster teruggebeld

ls teruggebeld door team asbest

Beantwoording via JZE

JZE in behandeling, tussenbericht

vraag (omschrijving)

dimpact; Wonend net ten zuiden van de brand vraag ik
mij af waarom de brandresten niet opgeruimd worden.
lndien de wlnd draait bestaat het risico dat er deeltjes
richting de naastliggende school gaan. lk zie dat het

Als preventiemedewerker van Kinderopvang
Roermond, wil ik graag weten wanneer Neerstraat
61(ons Centraal Bureau), Spoorlaan Noord

Dhr. denkt dat er asbest in zijn tuin ligt.

Avontuur Thema Vormgevers verzorgt onze
kerstdecoratie . Dhr. Gijs Oms is bang dat hun
kerstdecoratie niet schoon te krijgen is. Graag contact
opnemen met meneer.

Landelijke Winkeliersorganistatie Detailhandel
Nederland Mevrouw Schuilenburg T 06-52856030

Achter de stenen trappen, mevrouw woont in het
appertementencomplex, ligt nog steeds asbest op het
terrein en op het dak. Wanneer wordt dit gereinigd?

Op de Bonenberg 47 is sinds dinsdag 23-12 asbest
gevonden op de oprit en voor op de stoep. Ook op de

Meneer Flantua van Dekra Experts wil weten wel
gebied er afgesloten is geweest ivm brand/asbest,

dimpact; Aansprakelijk stellen van gemeente namens
MICC I E vanwege sluiting winkelals gevolg van brand
Steelhaven 16-12-2014 tevens reactie op

Adres

Neerstraat 61

Bonenberg 47

Datum

24-12-2014

24-12-2014

24-12-2014

24-12-2014

24-12-2014

24-12-2014

24-12-2014

29-12-2014

30-12-2014

Dimpact
nr
1 00638

1 0081 3

1 00640-
2014

22101-
2014

22100-
2014

22099-
2014

22098-
2014

22106-
2015

1 00992
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Soort afhandeling

Contact via projectleider opgepakt

vraag (omschrijving)

Geachte mevrouw Waajen, Wij hebben recent kennis
gemaakt bij een bijeenkomst van bewoners van het
Steeleiland in verband met het vrijgekomen asbest
naar aanleiding van het brand op het steel op 16

december jongstleden. Wijwonen op Steeleiland 2,

een van de oudere woningen op het eiland. Tijdens en
na de brand zijn er een aantal woningen ontruimd ivm
vrijgekomen asbest. Tot op heden heeft er bij ons
geen enkele meeting plaats gevonden en is er door
bevoegde personen vrijwel geen asbest op en om de
woning geruimd. Wij blijven verbaasd om de feit dat er
wel woningen op nog geen 20 meter afstand
gemonitord worden door zowel gemeente, GHOR,
TNO en Search terwijlwij nog steeds niets gehoord of
gezien hebben. Ook wij maken ons zorgen om de
gezondheid van zowel onszelf als onze kinderen.
Asbest ligt hier nog op straat en in de tuin. Tijdens de
voorlichting werd er zelfs verteld door de heer Jans dat
oudere woning ivm ventilatie zelfs een hoger risico
lopen. Tot op heden hebben we vertrouwen gehad in

het plan van de gemeente echter dat vertrouwen is

langzaam aan het verdwijnen omdat wij kortweg niet
weten waar wij aan toe zijn. Wij dringen aan op een
asbest onderzoek binnenshuis om zeker te weten dat
wij geen gevaar lopen binnenshuis. Wij hebben
begrepen dat er een plan van aanpak is uitgewerkt en
op korte termijn zal worden uitgevoerd, graag zou ik op
de hoogte willen worden gebracht wat dat voor ons
inhoudt. in afwachting van uw reactie verblijven wij.
Robert Bopp en Lily-Anne Smeets Steeleiland 2 6041
MK ROERMOND tel. 06-53314760

Adres

Steeleiland 2

Datum

30-12-2014

Dimpact
nr
101124
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Soort afhandeling

Afgehandeld via projectleider

Wordt meegenomen in sanering en vrijgave (bij

vrijgave niet mogelijk verwijderen)

Afgehandeld via team asbest

Search laten controleren, geen asbest

Planning op webste gepubliceerd

Afqehandeld via team asbest

vraag (omschrijving)

Bijgaand de vragen van de Tweede Kamer waar we
zojuist telefonisch contact over hadden. De vragen die
de lokale situatie betreffen zijn:
2 ls al duidelijk wat de oorzaak van de brand is?
3 Hoeveel asbest is er vrijgekomen en wat zijn
daarvdn de gevolgen voor de volksgezondheid?
2 Waarom droegen de hulpdiensten geen
beschermende kleding en mondkapjes tijdens het
afspuiten van mogel'rjk met asbestdeeltjes vervuilde
auto's?
Als het voor u mogelijk is deze vragen te
beantwoorden hoor ik het graag. ln het algemeen
wijzen wij er vanuit lenM op dat het bevoegd gezag
verantwoordelijk is en dat wij geen oordeel hebben
over het handelen van het bevoegd gezag. Verder kan
ik me voorstellen dat u momenteel de handen vol hebt
aan het oplossen van het incident en dat u geen tijd
heeft om veel aandacht te besteden aan dit soort
vragen. lk verwacht dan ook zeker niet dat u hier veel
aandacht aan geeft, zeker niet als dit ten koste gaat
van zaken die meer prioriteit hebben.

mw. Rijken heeft vragen mbt tot vallende bladeren
waar asbest op zit. Hoe worden deze opgeruimd??
mw hierover terugbellen

lnformatieverzoeken in verband met
asbestverontreiniging parkeerplaats achter Waterstaat
10 en Minderbroederssingel door brand Steelhaven 16.

12-2014 is de parkeerplaats achter het pand voorheen
waterstaat nr.10 en de weg er naar toe ook nagezien
ivm asbest.

tel: 0613109933 geeft aan dat er rommelligt, wellicht
nog afkomstig van de brand. Hij weet niet of dit asbest
is. Het is bij de Hockeyclub, bij de rotonde aan de
Burg. Guljanslaan. Het betreft een plaat, die in de
berm ligt tegen het hek van de schaapsweide, ter
hooqte van reclamebord.
Melder wilt weten wanneer de planning op de website
komt

Dimpact

AdresDatum

30-12-2014

30-12-2014

30-12-2014

30-12-2014

30-12-2014

31-12-2014

Dimpact
nr
onbekend

22139-
2014

22138-
2014

22128-
2014

22125-
2014

207-201586
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Soort afhandeling

Afqehandeld via team asbest
Voertuig is opgehaald door eigenaar

JZE in behandeling, tussenbericht

Afhandeling via vraag 50

Uitgelegd zoals e.e.a. gegaan is en verder de
inhoud van de Q en A. Stof inmiddels van
vensterbank af door regen. (tevens uitgelegd
lichtere delen polyester, stof, roet, etc)

Afgehandeld: De heer van Dijk is geinformeerd

Door Search is een inspectie NEN 2990
uitgevoerd. Resultaten ztjn aan mevrouw Becks
telefonisch medegedeeld op 4 maart 2015 en
rapport is toegezonden.

Aantal malen geprobeerd te bereiken

Afgehandeld via team asbest

vraag (omschrijving)

Dimoact
lnformatieverzoeken omtrent motorvoertuig Ford
Focus 43-JL-KP en eigenaar loods i.v.m. brand
Steelhaven 16-12-2014

Aansprakelijk stellen van gemeente door Hendriks-
Reijntjes Advocaten en Mediators vanwege mogelijke
schade door b rand Steelhaven 1 6-1 2-20 1 4 zie zaak
433-2015

dimpact; lnformatieverzoeken van Ramaekers
M.W.P.A. e/v Horbach over verspreidingsgebied
asbest als gevolg van brand Steelhaven 16-12-2014

dimpact

vraag, lk heb kerst versiering (guirlandes en dozen
aan de gevel hangen. kan ik die gewoon afpakken en
opslaan binnens huis?

Mijn woning ligt weliswaar theoretisch gezien niet in
maar aan de rand van met asbest besmet gebied
maar maakij toch zorgen over mogelijke besmetting.
Verkeer vanuit besmet gebied is namelijk de gehele
periode langs mijn woning gekomen om vervolgens
pas aan het einde van de straat, te weten bij de
rotonde bij Concordia, te worden'ontsmet'. Hierdoor
kunnen zich dus asbestdeeltjes hebben verspreid op
m'rjn perceel. Verzoek derhalve is of de gemeente dit
door een gespecialiseerd bedrijf kan laten controleren
en uitsluiten?

Meerdere malen heeft ze gebeld zonder bevredigend
antwoord. Ze vraag zich af hoe het zit met de
venruaaiing van asbest? ls de rode lijn van het
verspreidingsgebied (van het internetplaatje) hierdoor
verandert? Zij maakt zich zorgen dat het asbest haar
woonwijk is gewaaid nadien. Verder geeft ze aan dat
er sprake is van slechte communicatie net na de ramp.
Ze wil teruggebeld worden over of er verwaaiing van
asbest heeft opgetreden buiten het rode gebied.

Dimpact

Adres

Heilige Geeststraat 5

Bisschop
Lindanussingel 10

Abdis Elisabethstraat
nr 4.

Datum

31-12-2014
5-1-2015

5-1-201 5

5-1-2015

5-1-2015

5-1-2015

5-1 -20 1 5

5-1-2015

5-1-2015

Dimpact
nr
225-2015
433-2015

436-2015

451-2015

625-2015

704-2015

710-2015

451-2015

704-201588
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Soort afhandeling

Afgehandeld door team asbest

Bü GGD navraag gedaan: Bijvolgende melding
direct doorverwijzen naar Monique Meijerink
van de GGD.

Afgehandeld, communicatie via projectleider
aan Roerdelta en partners

Afgehandeld, communicatie via projectleider
aan Roerdelta en partners

lnfo via website en bewonersbrieven

Team asbest heeft e.e.a. toegelicht en
afgehandeld.

Vragen zijn terug beantwoord

lnfo via website en bewonersbrieven

vraag (omschrijving)

Dhr Horbach belt nogmaals. Hij heeft nog geen reactie
gehad op zijn vraag van 22-12 met zaaknr. 100198-
2014. Zij maken zich zorgen dat er door de wind
resten (asbest) bij hun terecht zijn gekomen. (zie

zaaknr.) Graag zo spoedig mogelijk terugbellen.

Meneer heeft sinds een dag na de brand lichamelijke
klachten. (moet ook naar het ziekenhuis hievoor)
Meneer heeft de klachten als hij binnen in zijn huis is.

Hij denkt dat dit nav de brand is. Wil dit graag laten
uitsluiten.
De heer Willems van bouwbedrijf KWS wil
grondbewerkingswerkzaam heden gaan verrichten op
het across terrein bij Steeleiland. Hij wil weten
wanneer hij kan beginnen met de werkzaamheden. Hij
heeft er al een bouwkeet staan.

Dhr. Willems vam bouwbedrijf KWS wil beginnen met
grondbewerkingswerkzaamheden op het Across
terrein bij het Steeleiland en wilweten wanneer hij met
de grondwerkzaamheden kan beginnen. Hij heeft er al

een bouwkeet staan. Graag met spoed contact
opnemen met de heer Willems tel: 06-54373646

mevr is eigenaar van een pand op het
Kloosteruvandstraat 323-325-325a-325b en Hamstraat
11. ls een dak en een balkon. Zij wil graag weten
wanneer zij aan de beurt z¡n zodat zij ervoor kan
zorgen dat het gebouw toegankelijk is. Bellen met
Mevt Postmes
Dhr. Bart Teunissen heeft een vraag betreffende
asbest voor de woongroep voor verstandelijk
gehandicapten die gevestigd zijn aan Laurentiusplein 1

3. Dit is naast de SVB Bank.
dimpact; Vragen ex. artikel 43 schriftelijke vragen
Stadspartij Roermond m.b.t. asbest

Dhr. Sander woont Markslraat 14 en wil iemand
spreken die inzicht heeft in de planning van het
gefaseerd schoonmaken. Hij wil persé weten wanneer
zijn straat aan de beurt is.

AdresDatum

5-1-2015

5-1-2015

5-1-2015

5-1-2015

5-1-2015

5-1-201 5

6-1-201 5

6-1-2015

Dimpact
nr
1-4-2015

18-2015

15-2015

13-2015

8-2015

7-2015

512-2015

26-201552
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Soort afhandeling

lnfo via website en bewonersbrieven

Opzichter heeft dit met BigBazar en saneerder
afgehandeld (27 -1 afgehandeld).

12-1 is per brief gecommuniceerd

Verder nfo via bewonersbrieven

JZE in behandeling, tussenbericht

Eerdere pogingn geen gehoor. Later is terug
gebeld met vermelding dat vraag reed is
beantwoord.

Afgehandeld, is met bewoonster over
gesproken incl. aannemer.

Yia JZE

vraag (omschrijving)

Mevr Klein van Akros 11 Roermond wil graag meer
info over het opruimen van de asbest. graag per mail
op e-mail@tanja-klein.de er staat een 14 en 15 op een
kaart en zij wil graag weten wat dit betekent
terugbellen

Mevr. Mijnheren van Big Bazar in de Hamstraat 28 wil
weten wanneer de containers met voorraad
schoongemaakt worden. Deze staan buiten waardoor
ze niet bij de voorraad kunnen komen.

lk woon net buiten het gebied dat uw kaart weergeeft.
Het binnenplein van ons appartementengebouw, de
galerijen en balkons laten een zwarte aanslag zien die
wij ook al in een item van RTV Roermond toonden.
We zijn verbaasd dat er helemaal niemand is geweest
om hier te testen op asbest, terwijl we tijdens de brand
en de nasleep hiervan tot het afgesloten gebied
behoorden. De rommel die nu op mijn balkon ligt is
geen normale stof- of vuilafzetting. Met mij zijn er veel
bewoners helemaal niet gerust op. Graag uw respons.

Wanneer reiniging
uitleg bewonersbrief

dimpact; lnformatieverzoeken inzake bedrijfsschade
KVGM Eci 14 vanwege brand Steelhaven 16-12-2014

mevr vraagt nogmaals om een reactie wanneer de
bladeren uit de goot worden gehaald die besmet zijn
met asbest

Molenweg 52 tegenover mij ligt een groot terrein,de
opruim werkzaamheden ivm asbest wordt naar mijn
gevoel niet goed gedaan door de werknemers die dit
nu aan het schoonmaken zijn.Er wordt maar wat
gespeeld op het terrein mannen in witte en zwarte
pakken gooien met stenen naar elkaar. En er zijn te
veel plassen waardoor ik me afvraag of dit wel goed
genoeg schoon wordt gemaakt.

Mevr.Hovens heeft een zaak. Moet van haar
verzekering weten wie aansprakelijk is. Bij wie haar
verzekerinq de schade kan claimen.

Adres

Minderbroederssingel
181

Datum

6-1-2015

6-1 -201 5

7-1-2015

7-1-2015

8-1 -201 5

8-1-2015

8-1-2015

8-1-2015

Dimpact
nr
22-2015

??

955-201 5

35-20 1 5

1178-
2015

84-2015

80-20'15

77-201556
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Soort afhandeling

Afgehandeld via opzichter

Afgehandeld via projectleider

Situatie toegelicht, beschermde maatregelen
voor de mensen die daar dagelijks mee werken.

Vraag achterhaald, werkzaamheden zijn
uitgevoerd en gebied is vrijgegeven.

Teruggebeld. Uitgelegd hoe lijn tot stand is
gekomen en dat er lichtere en zwaardere delen
waren. Tevens advies om wel; voorzichtig op te
ruimen de brandresten.

Team asbest heeft situatie en werkwijze
toegelicht.

Het betreft blijkbaar witte aanslag die uit de
stenen komt. Uitgelegd dat dit kalk/zout is dat
bij vochtig weer uit de stenen komt.

Afgehandeld via HHG in het kader van de
vooropname werkzaamheden.

vraag (omschrijving)

dimpact

dimpact; lnformatieverzoeken wanneer wordt loods
(locatie brand) vrijgegeven voor onderzoek door expert
verzekerinq boot
Mevr. Janssen: is langs mannen gelopen in witte
pakken bij een container bij de doorgang van Wonen
Limburg richting Willemllsingel .09.15 uur Ze vraagt
zich al of er nog gevaar is. Wat was er aan de hand
daar?

De heer Breedveld van woning limburg geeft aan dat
vandaag zonder enige communicatie op het Willem ll
Singel 25 het terrein wordt afgesloten met gele lint en
mannen met witte pakken rondlopen. Hij had graag
van ons meer informatie omdat de medewerkers van
Wonen Limburg zich zorgen maken

Dhr Ciftcioglu woont op de Kasteel Horionstraat 40.
Zowel op nr 40 als bij de buren op nr 38 hebben ook in
de achtertuin asbest ontdekt. Dit graag nader
onderzoeken.

lk constateer dat ik asbest op mijn auto heb,Robert
Regoutstraat 61 6042 CM
in dimpact geplaatst

Mevrouw vraagt of er iemand kan komen kijken naar
de buitenmuur tussen de keukenen de schuur, want ze
menen dat er asbest op de muren zit. Ze wonen op de
Schepen Tylbadestraat 32.

De Hema op de Graaf geraerdstraat 2, wil weten
wanneer en of er een asbest ontsmetting op de daken
aanwezig is,en wanneer de werkzaamheden gaan
gebeuren?

AdresDatum

9-1-2015

9-1-2015

9-1-2015

9-1-2015

12-1-2015

12-1-2015

12-1-2015

12-1-2015

Dimpact
nr
1207-
2015
1240-
2015

94-2015

89-201 5

114-2015

106-2015

104-2015

101-2015
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Soort afhandeling

Oorzaak bleek niet van de asbestbrand maar
doordat buren het huis aan het isoleren waren
waarbij ook wat bij hun terecht kwam.

Betreft WOB verzoek per e-mail. Dit is
schriftelijk ingediend en in behandeling via
vraag 76.

Afgehandeld via opzichter

Wij hebben elkaar inmiddels aan de telefoon
gehad twee weken geleden geloof ik. Toen zijn
al mijn vragen beantwoord. Een afspraak is dus
niet meer nodiq.
Opzichter en projectleider zijn ter plekke
geweest en diverse malen per mail
oecommuniceerd.
Opdrachten reeds verstrekt aan
hoofdaannemers door Steelhaven,
onderaanneming via hoofdaannemers

Werkzaamheden zijn vorige week uitgevoerd,
wacht op vrijgave. Toelichting door Rob
Polmans. lnmiddels zijn brief 1 en 2 in het kader
van werkzaamheden bezorgd (brief waarnaar
wordt verwezen is algemene infobrief).

Gebied 3 is gesaneerd en vrijgegeven inclusief
versiering e.d.

Ligt buiten het gebied en is via Q en A lijst
beantwoord.

vraag (omschrijving)

Zowel bij mij op het dak van de lage bouwwerken en in
tuin als bij de buren liggen sinds enkele dagen kleine
(deels samen geklonterd)witte vezels. Kunt u mij
aangeven of dat mogelijk iets met de recente
verspreiding van de asbest van doen heeftl Graag
verneem ik het van u. Dank.mvg Marcel puts.

Graag verder afhandelen.

dimpact; lnformatieverzoeken inzake
analyseresultaten hechtgebondenheid asbest en
asbestsanering Molenweg ingevolge brand Steelhaven
16-12-2014
dimpact

dimpact

dimpact

De heer Yvo Rybakowski wilt weten welke
asbestbedrijven er zijn ingeschakeld om inzicht te
krijgen of zij nog hulp nodig hebben. Graagzo spoedig
moqeliik teruqbellen.
Meneer geeft aan dat hij 2 weken geleden een
bewonersbrief heeft ontvangen over het controleren op
asbest maar dat er tot op heden nog niemand is

geweest. Het gaat om een platdak in de Neerstraal64
en 684. Het dak wordt ook gebruikt om over te lopen.

Mevr. Amatsaleh Joep Nicolasstraat 337 6041 JZ. Wt
weten wanneer jullie bij mij komen vanwege de asbest
schoonmaak zij heeft plantjes en kerstverlichting
ophangen en zij weet niet wat zij nu moet doen.

bellen, zij had het raam open staan en wil de
procedure weten

Adres

tel: 06-83789830

Datum

12-1-2015

13-1-2015

13-1-2015

13-1-2015

13-1-2015

13-1-2015

13-1-2015

13-1-2015

13-1-2015

Dimpact
nr
1 00-201 5

1 803-
2015

1901-
2015
1913-
2015

1924-
2015

142-2015

141-2015

139-2015

138-201563
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Soort afhandeling

Afgehandeld. situatie toegelicht (grens
deelgebied) en vervolgtraject besproken door
opzichter.

Gebied 7, gesaneerd en vrijgegeven

Vraag achterhaald, betrof tijdelijke situatie

Contact doorlopend met team asbest

Opzichter heeft planning aangegeven en
toegelicht.

JZE in behandeling, tussenbericht

vraag (omschrijving)

Mevrouw geeft aan dat omliggende bewoners een
brief hebben ontvangen voor controle van de tuin
echter mevr. heeft niets ontvangen en wil weten
wanneer haar tuin gecontroleerd wordt.
svp contact opnemen met de dochter van mevr.

Mevr. woont op de Veldstraat 10 en vraagt of haar tuin
en plat dak nog gecontroleerd wordt?
svp terugbellen

Dhr. van Wegberg,ls een postbedrijf en werd vrijdag
weggestuurd ivm met de werkzaamheden,de post te
bezorgen.ln de wijk achter de E.C.l. Wij hadden wel
telefonisch toestemming gekregen om de
werkzaamheden in het gebied te mogen uitvoeren.
Spoed graag geboden
Melding in dimpact gemaakt Brand 16 dec

Mevr Meijering van GGD Nrd Limburg. vragen ivm de
asbestsanering
svp bellen

mw vraagt wanneer haar achtertuin wordt gereinigd
ivm asbest. Dit vanwege haar 3 katten die nog steeds
niet naar buiten kunnen omdat daar nog niet is
opgeruimd. Kan zij bericht krijgen wanneer haar
woning aan de beurt is. Of mag zij dalzelf al doen???

mw svp op korte termijn laten weten of het opruimen
op snel kan beginnen.

dimpact (brief)

AdresDatum

13-1-2015

13-1-2015

13-1-2015

13-1-2015

13-1-2015

14-1-2015

Dimpact
nr
136-20'15

135-2015

133-2015

128-2015

122-2015

2013-
2015


