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BRANDWEER MILIEUDIENST

ONDERZOEK EN SANERING OPENBAAR DOMEIN EN PRIMORDIALE ZONES, ONDERZOEKSFASE 1

SANERINGSFASE 1, ONDERZOEKSFASE 2

VERZEKERAAR AANSPRAKELIJKE POLITIE ASBESTDESKUNDIGE SANEERDER

DAG 0

DAG 1-3

DAG 4-7

SANERINGSFASE 2, ONDERZOEKSFASE 3DAG 8-14

NAZORGFASEDAG 15-28

▶ Verwittigen o�cier van dienst

▶ Aanstellen verzekeringsexpert

▶ Begeleiden aansprakelijke in 
       aanstellen asbestdeskundige 
       en saneerder

Indienen gevorderde kosten bij 
verzekeringsmaatschappij

     Aanstellen asbestdeskundige voor 
     onderzoeksfase 2,...
▶  Aanstellen saneerder voor 
     saneringsfase 1,...

▶ Contact opnemen met verzekeraar

▶ Overdracht informatie aan asbestdeskundige

▶ Overdracht leiding aan milieudienst/gemeente

▶ Bevochtigen of afdekken brandpuin

▶ Bevochtigen of afdekken brandpuin

▶ Vaststellingen PV
▶ Aanstellen asbestdeskundige onder 
     bestuursdwang

▶ Overdracht informatie aan asbestdeskundige
▶  Aanstellen saneerder (openbare domein
     en primordiale zones) onder bestuursdwang

     Besluit burgemeester of bestuurlijke 
     maatregelen regularisatie en opstarten
     onderzoeksfase 2,... en saneringsfase 1,...

▶ Eventueel tussentijdse communicatie ifv 
     de onderzoeksresultaten of ifv gefaseerde 
     vrijgave terreinen

Vaststellingen PV - bestuursdwang bij 
niet uitvoeren opgelegde maatregelen 
voor onderzoeksfase 2,... en 
saneringsfase 1,...

▶ Eventueel tussentijdse communicatie ifv 
     de onderzoeksresultaten of ifv gefaseeerde 
     vrijgave terreinen

▶  PV - bestuursdwang indien niet tijdens dag 4-7

▶ Eventueel tussentijdse communicatie ifv 
     de onderzoeksresultaten of ifv gefaseeerde 
     vrijgave terreinen

▶ Eventueel tussentijdse communicatie ifv de 
     onderzoeksresultaten of ifv gefaseeerde 
     vrijgave terreinen

▶ Opstart terugvorderingsprocedure kosten 
     asbestdeskundige + saneerder

▶ Eindcommunicatie onderzoeksresultaten
     en vrijgave terrein

▶ Inlichten lokale beheerder van het rioleringsnetwerk

Afzetten verspreidingsgebied en
verdere emissie voorkomen

Oprichten coördinatiecomité gemeente

Tweede communicatie na 
brandveiligverklaring

▶ Oprichten operationele 
    commandopost (CP - OPS)

Verwittigen politie voor
ordehandhaving

▶ Verwittigen milieudienst
▶ Verwittigen Adviseur 
    Gevaarlijke stoffen

▶ Procedure asbestbranden opstarten
▶ Opvolgen weersomstandigheden, pluimverplaatsing en 
    neerdaling bluswater
▶ Brand indelen in categorie:

▶ Afzetten interventieplaats
▶ Terrein brandveilig verklaren
▶ Bepalen verspreidingsgebied

▶ Coördinatie met alle betrokkenen
▶ Contact opnemen met de aansprakelijke/
    saneringsplichtige
▶ Eerste communicatie tijdens de brand

▶ Houd publiek op afstand, handhaaf de
    openbare orde en tref 
    verkeersmaatregelen
▶ Afzetten interventieplaats
▶ Afzetten verspreidingsgebied en verdere 
    emissie voorkomen 

▶ Houd publiek op afstand, handhaaf de
    openbare orde en tref 
    verkeersmaatregelen
▶ Afzetten verspreidingsgebied en verdere 
    emissie voorkomen  

▶ Informatie ontvangen van brandweer en 
    milieudienst
▶ Definitief vaststellen of asbest is vrijgekomen 
    (staalname)
▶ Uitvoeren luchtmetingen emissie brandpuin

▶ Opdelen asbestverdachte zones ifv 
    prioriteit voor onderzoek en sanering
▶ Begeleiding cleaning openbaar domein en 
    primordiale zones

▶ Onderzoeksfase 1

▶ Begeleiding saneringsfase 1 (indien in 
    opdracht van aansprakelijke/verzekeraar)
▶ Overleg milieudienst over al dan niet 
    vrijgave terreinen

▶ Begeleiding saneringsfase 1

▶ Onderzoeksfase 2

▶ Overleg milieudienst over al dan niet 
    vrijgave terreinen

▶ Saneringsfase 1

▶ Saneringsfase 2

▶ Cleaning openbaar domein en
    primordiale zones
▶ Saneringsfase 1 (indien in opdracht 
    van aansprakelijke/verzekeraar)

▶ Begeleiding saneringsfase 2
▶ Onderzoeksfase 3
▶ Overleg milieudienst over al dan niet 
    vrijgave terreinen

▶ Saneringsfase 3
▶ Overmaken acceptatiebewijzen
    afvalverwerking, weegbonnen, ...
    aan asbestdeskundige en
    milieudienst

▶ Begeleiding saneringsfase 3 
▶ Onderzoeksfase 4
▶ Overleg milieudienst over al dan niet 
    vrijgave terreinen
▶ Rapportage (bodem + afval)
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