
Geachte heer Lammers, 

Mij bereikte een door u gestelde vraag over het saneren en afvoeren van diverse 

asbesthoudende toepassingen op het adres P.S. Gebrandystraat 31-117a te 

Papendrecht. 

Uw vraag 

"Is het gevaarlijk dat het asbest in de open lucht naar beneden wordt gegooid 

in  containerbakken? De werknemers/werklui hadden licht beschermende kleding 

aan maar wij konden zien dat er geen afgescheiden ruimten (eventueel met 

onderdruk) waren gecreëerd teneinde de asbest(-vezels) niet in de leefomgeving te 

laten uitwaaieren.  

Asbestdeeltjes kunnen volgens ons nu via de lucht gaan zweven en in de woonwijk 

en bij een openbare basisschool (OBS IKC ‘t Kofschip de Wielen) terecht komen. 

Dat lijkt ons niet de bedoeling te zijn. 

Buurtbewoners vertelden ons dat de Inspectie niet reageerde en ook de gemeente 

niet; de Omgevingsdienst zou ook niet thuis geven. Vreemde gang van zaken als dat 

zo is. Kunt u ons laten weten wat hier aan de hand is en of er gevaar bestaat voor de 

gezondheid ter plekke? Om wat voor soort werkzaamheden gaat het precies?" 

Sloopmelding 

Op 27 juli 2018 ontving de gemeente een sloopmelding voor het saneren en 

afvoeren van diverse asbesthoudende toepassingen (beglazingskit, kit en 

gevelbeplating / borstwering) van de appartementen - hoogbouw gedeelte- 

inclusief inpandige berging en ketelruimte op het adres P.S. Gebrandystraat 31-117a 

te Papendrecht. De melding is getoetst en de gegevens waren voldoende waren.  

Melding 

Op 18-maart-2019 kreeg de bouwinspecteur van de gemeente een telefonische 

melding over de sanering. 

 Afhandeling melding 

Er is vanuit de bouwinspecteur contact geweest met een melder en de vragen die 

leefden zijn beantwoord. Ook de OZHZ is op de hoogte gebracht van de vragen en 

zorgen.  Naar aanleiding hiervan heeft de OZHZ een extra controle gehouden, 

waarbij geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. . De wijze van saneren komt 

overeen met de werkwijze hoe men dit type sanering kan doen. De asbesthoudende 

beglazingskit wordt afgestoken en weggehaald. Op het glas achtergebleven kit 

wordt afgetapet en onder asbestcondities afgevoerd. Glas welk vrij is van kit wordt 

als sloopafval afgevoerd.   

Vervolgens is nogmaals (prettig) contact geweest met de melder en bleek dat het te 

gaan om vermoedens en geen feiten. Tijdens dat overleg is uitleg gegeven over de 

situatie. Ook is uitgelegd dat het niet aan de gemeente is de communicatie te 

verzorgen rond dergelijke uitvoeringswerkzaamheden. 


