INFORMATIE ASBEST VERWIJDEREN
U heeft een melding gedaan waarin u aangeeft dat u asbest gaat verwijderen. Om
de risico's tot een minimum te beperken, zowel voor uzelf als voor uw omgeving,
dient u rekening te houden met onderstaande:





















Op de slooplocatie dient een exemplaar van de sloopmelding, het
asbestinventarisatierapport en/of een rapport Eindcontrole na asbestverwijdering aanwezig
te zijn.
Voordat het bouwwerk wordt gesloopt dient eerst het asbest verwijderd te worden.
Degene die de sloopwerkzaamheden verricht moet tenminste twee werkdagen voor aanvang
de startdatum en de einddatum van de sloopwerkzaamheden melden bij de gemeente.
Het verwijderen van asbest onder risicoklasse 1 moet gemeld worden bij de gemeente.
Degene die asbest onder risicoklasse 2/2A verwijderd moet de start tenminste twee
werkdagen voor aanvang en einde op de eerste werkdag na gereed zijn van de
werkzaamheden melden in het LAVS (Landelijke Asbest Volg Systeem).
Het verwijderen van asbest in Risicoklasse 2 en 2A mag uitsluitend gebeuren door een
hiervoor gecertificeerd bedrijf. Asbest in Risicoklasse 1 dient door een persoon met een
"passende opleiding" verwijderd te worden. Het heeft de voorkeur dit ook door het
gecertificeerde bedrijf te laten doen. Let op: na afloop van het verwijderen van asbest in
Risicoklasse 1 moet er ook een eindbeoordeling volgens NEN2990 worden opgemaakt.
Het verwijderen van het asbest gebeurt zoveel mogelijk zonder dat het breekt.
Asbesthoudende materialen worden gescheiden gehouden van andere materialen.
Komt u asbesthoudende of asbestverdachte materialen tegen die niet zijn opgenomen in
het asbestinventarisatierapport, staak direct die werkzaamheden en neem dan direct
contact op met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De verdachte materialen dienen in
kaart gebracht te worden door het asbestinventarisatiebureau voordat deze verwijderd
mogen worden.
Verwijderd asbest wordt direct luchtdicht verpakt in voldoende sterke folie.
De eindbeoordeling van verwijderd asbest onder risicoklasse 1 wordt binnen twee weken
opgestuurd naar de gemeente.
Binnen twee weken nadat de eindbeoordeling is verricht, is het rapport eindbeoordeling
ingevoerd in het LAVS (door de inspectie-instelling).
Het verwijderde en ingepakte asbest dient u uiterlijk binnen twee weken na het verwijderen
afgevoerd te hebben naar een daarvoor bestemde opslagplaats of stortplaats.
Binnen twee weken nadat de eindbeoordeling risicoklasse 2/2A is verricht wordt een bewijs
van de afvoer van het asbestafval, onder opgave van het gewicht en van de
afvoerbestemming van het asbestafval ingevoerd in het LAVS. Het bewijs van afvoer van
verwijderd risicoklasse 1 asbest wordt binnen twee weken na de verwijdering opgestuurd
naar de gemeente.
Heeft u nog specifieke vragen neem dan contact op met de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant.

