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1 Inleiding
Aanleiding
Voor het terrein van het voormalige verzorgingshuis Ilpenhof
in Ilpendam is een plan ontwikkeld voor de realisatie
van een wijksteunpunt en seniorenappartementen. De
randvoorwaarden hiervoor zijn vastgesteld in het spve
Ilpenhof (2010).
Woonzorg Nederland, als eigenaar van het terrein, heeft
vervolgens aangegeven dat deze ontwikkeling niet meer
haalbaar is, en heeft het terrein ter verkoop aangeboden.
Het leegstaande gebouw is ondertussen sterk verwaarloosd,
wat de uitstraling van dit deel van het dorp niet ten goede
komt.
USP Vastgoed heeft in 2012 een initiatiefplan ingediend
om de mogelijkheden voor de ontwikkeling van woningbouw
op dit terrein af te tasten.
Het college van B&W heeft in het voorjaar van 2014 het
licht op groen gezet voor woningbouwplannen op de locatie
De Ilpenhof in Ilpendam.

Locatie Ilpendam

Het plan van USP Vastgoed bestaat uit 20 woningen.
Zeven woningen vallen binen het sociale koopsegment
waarbij de verkoopprijs onder de €200.00,- is. Dit is 35%
van het plan. 15% procent van het plan, twee hoekwoningen
en een grote tussenwoning, heeft een goedkope vrije
sector prijs tussen €200.00,- en €250.00,-. De resterende
woningen hebben een marktconforme verkoopprijs.
Het plan voldoet niet aan het oorspronkelijke spve zoals
voor de herontwikkeling van de Ilpenhof is opgesteld
(vastgesteld door de raad 24 maart 2011).
Voorliggend document kan worden gezien als het
nieuwe ruimtelijke kader voor de herontwikkeling van de
planlocatie.

Locatie voormalige zorgcentrum Ilpenhof
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2 De locatie
Impressie van het gebied
De locatie ligt binnen de bebouwde kom, in de
uitbreidingswijk van Ilpendam. De wijk is vanaf de jaren
‘50 stapsgewijs ontstaan achter de karakteristieke
lintbebouwing langs het Noordhollands kanaal.
De projectmatige ontwikkelingen zijn nu nog goed
herkenbaar in het groot aantal rijtjeswoningen, maar er
zijn ook vrijstaande en twee-onder-één-kap-woningen
aanwezig. De structuur is soms helder met duidelijke
zichtlijnen (zoals over de Lepelaarstraat), soms getrapt en
onduidelijk (zoals de Reigerstraat). De wijk wordt vanuit
het oude dorp ontsloten via een brug over de Dorre Ilp.
De Lepelaarstraat volgt het water en het groen aan de
Dorre Ilp, om vervolgens centraal door de wijk te gaan,
langs het bejaardencentrum Ilpenhof. Parallel aan de
provinciale weg liggen nog twee kleinere toegangswegen,
de Gruttostraat en de Fuutstraat.
De wijk bestaat voornamelijk uit karakteristieke
grondgebonden woningen met een voor- en achtertuintje
waarbij het parkeren op eigen perceel of op straat plaats
vindt.
De brede school (met twee basisscholen, een
kinderdagverblijf, buitenschoolseopvang, peuterspeelzaal,
een gymzaal en een bibliotheek) en de Ilpenhof (een
voormalig verzorgingshuis met bejaardenwoningen).
wijken zowel schaal en maat als in functie af van de
overige bebouwing in de wijk.
De openbare ruimte op de locatie heeft een basiskwaliteit,
met een eenvoudig wegprofiel van rijweg en trottoir. In de
wijk zijn enkele grasveldjes aanwezig die als speelplek
dienst doen. Deze plekken hebben momenteel weinig
uitstraling.

Rand Merelstraat aan historisch water

Groene zuidrand Lepelaarstraat

De Noord als duidelijke zuidrand
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Wandvorming langs Lepelaarstraat

Huidige verborgen binnenwereld verzorgingshuis

Lepelaarstraat als duidelijke westrand

Huidige identiteit: complex in het groen

Identiteit van de plek: complex in het groen

Reigerstraat als amorfe begrenzing aan oostzijde

Brede School Ilpendam
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3 Historische & landschappelijke context
Identiteit van de plek
De identiteit van de plek bepaalt in belangrijke mate
welke ontwikkelingen op deze locatie verantwoord zijn.
Deze plek is ontstaan op een van oudsher natte
ondergrond, waaraan mensen hebben gekneed
(ontginning van de polder, aanleg van dijken en
afwateringssloten) en waarop mensen hebben gebouwd
(bebouwing, ontsluitingsroutes). In Ilpendam zijn rond
de Ilpenhof de volgende historische en landschappelijke
structuren nog goed herkenbaar: de lintbebouwing, het
Noordhollands kanaal en de Dorre Ilp.
Dit hoofdstuk beschrijft dit “DNA van de plek” aan de
hand van een analyse van de landschappelijke en
cultuurhistorische identiteit van de locatie, de ruimtelijke
kwaliteit ter plekke en ligging en beleving van de locatie
in een ruimere omgeving.

ILPENDAM - herontwikkeling locatie Ilpenhof - augustus 2014

6

Op de kruising van een dam en een dijk

De Purmer

Het grote ongerepte en drassige veengebied dat nu
Waterland heet, werd vanaf de tiende eeuw in delen
drooggelegd. In de twaalfde en dertiende eeuw werd
het gebied geteisterd door enorme overstromingen. Zo
ontstonden grote binnenmeren die in open verbinding
stonden met de Zuiderzee. De veenpolders hielden
last van de bedreigende hoge waterstanden, waardoor
in de openwaterverbindingen dammen en langs de
binnenmeren dijken ontstonden. Op het kruispunt van
de dam in de Dorre Ilp en de dijken langs de Purmer, is
Ilpendam ontstaan. De bebouwing was als lint langs
de westelijke oever van het meer gevestigd. Water was in
deze tijd de belangrijkste transportweg.

In de 17e eeuw werd de waterhuishouding geregeld door
middel van grote verbeterde windmolens langs de dijk. Met
deze techniek is het binnenmeer de Purmer drooggelegd
en is de huidige polder ontstaan en in cultuur gebracht.
Op enkele plaatsen in de polder vestigen rijke landheren
en edelen zich in nieuwe buitenplaatsen, waaronder
Zwanenburg, Leeuwendeel en kasteel Ilpenstein. Alle
buitenplaatsen zijn inmiddels gesloopt of vervangen door
een boerderij.
Herkenbaar voor identiteit van Ilpendam:
• Open poldergebieden met hun karakteristieke
verkavelingspatroon rondom het dorp.
• De plek van het kasteel Ilpenstein.

Herkenbaar voor identiteit van Ilpendam:
• Lintbebouwing met aan weerszijden van de dijk
water.
• De Dorre Ilp.
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Trambaan en Noordhollands Kanaal

Ontwikkeling van de nieuwbouwwijk

Door de aanleg van de tramweg en het graven van het
Noordhollands Kanaal, wordt Ilpendam verbonden met
de omgeving. Langs deze nieuwe infrastructurele lijnen
vinden uitbreidingen van het dorp plaats.

Met de komst van de provinciale weg ter vervanging
van de functie van de tramweg ontstaat er een druk op
woningbouw in Ilpendam. Vooral in de jaren zestig en
zeventig is Ilpendam uitgebreid met diverse projectmatige
ontwikkelingen ten noorden van (achter) het dorpslint.
Deze nieuwe ontwikkelingen wijken in opzet sterk af van
de structuur van de historische lintbebouwing.

Herkenbaar voor identiteit van Ilpendam:
• Nieuwe lintbebouwing langs het Noordhollands
Kanaal.

Herkenbaar voor identiteit van Ilpendam:
• De noordelijke uitbreidingen worden met een brug in
de Aalduikerweg verbonden met het historisch lint.
• In de uitbreidingswijk zijn de projectmatige
ontwikkelingen door architectuur, materiaal en
kleurgebruik als scherven van verschillende
bouwperiodes herkenbaar.
• De uitbreidingswijk heeft een gegroeide, onduidelijke
structuur.
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DNA van de locatie
Binnen de wijk vormen de Ilpenhof (een voormalig
verzorgingshuis met bejaardenwoningen) en de brede
school (met twee basisscholen, een kinderdagverblijf,
buitenschoolseopvang, peuterspeelzaal, een gymzaal en
een bibliotheek) bijzondere elementen.
De gebouwen wijken zowel schaal en maat als in functie af
van de overige bebouwing in de wijk: ze vormen bijzondere
elementen (bakens) in de structuur van het dorp.
Het gebied van de Ilpenhof heeft ruimtelijke kwaliteit door
de hoeveelheid bestaande, hogere, beplanting. Zowel
langs het water als langs de straat.
De kwaliteit van de huidige bebouwing is beperkt, deze
zal gesloopt worden.
De locatie van deze “bakens” is min of meer willekeurig
in de wijk en ingegeven door de functie met bijbehorende
bebouwingswensen.

Conclusie
•

•
•

•

Van de historische en landschappelijke structuren
in Ilpendam heeft alleen het water van de Dorre Ilp
invloed op de identiteit van de plek. De Dorre Ilp
scheidt de lintbebouwing van de uitbreidingswijk van
Ilpendam. De planlocatie vormt in ruimtelijk opzicht
de rand van de wijk maar heeft geen relatie met het
water.
De mix van plekken met gebouwde ontwikkelingen,
elk in een eigen stijl is karakteristiek voor de
uitbreidingswijk van Ilpendam.
De huidige bebouwing op de planlocatie sluit niet aan
op de karakteristieke ruimtelijke structuur in de wijk
met grondgebonden woningen met wandvorming
langs de straat.
Op de planlocatie vormt de situering en de orientatie
van de gebouwen een knelpunt: deze naar binnen
gekeerde structuur komt niet overeen met de nieuw
gewenste functie (grondgebonden wonen).
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4 Schatkaart
Kansen voor structuurverbetering

Visie in beeld: Schatkaart

Met de transformatie van het
naar een woonbuurt zal de
ingrijpend veranderen.
Randvoorwaarden en kansen
deze locatie zijn op basis van
gelegen in:

De schatkaart geeft een beeld van de ruimtelijke
randvoorwaarden vanuit de landschappelijke context,
aanwezige structuren en de identiteit van de plek, en de
kansen voor de ontwikkelingen.

voormalige zorgcomplex
uitstraling van de plek
voor de ontwikkeling op
de identiteit van de plek

Schaalniveau van de landschappelijke context
• De Dorre Ilp is zowel een scheidend als een
verbindend element in het dorp. Herkenbaarheid en
zichtbaarheid van het water is belangrijk.
Schaalniveau van de structuurlijnen
• Met name de westzijde van het plangebied heeft
een rechte wand. Structuurverbetering in het gebied
is mogelijk door het completeren van straatwanden
(structuur aanhelen waar mogelijk).
• Ontwikkelingen
moeten
aansluiten
op
(langzaamverkeers) routes in de buurt, en deze waar
mogelijk versterken.
Schaalniveau van de planlocatie
• De lapjesdeken van projectmatige ontwikkelingen
in de uitbreidingswijk van Ilpendam wordt met dit
project versterkt: de nieuwe woningen hebben in
uitstraling samenhang maar verschillen van de
oudere woningen in de omgeving.
• In het gebied zijn veel groenelementen aanwezig,
deze kunnen in de planontwikkeling worden
meegenomen.
Conclusie: er liggen kansen voor structuurverbetering in
het gebied.
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SCHATKAART
1. Historische waterstructuur De Dorre Ilp met aan
zuidzijde het oude dorp met de lintbebouwing
(structuurlijn).
2. Noordhollands Kanaal met Provinciale weg en
lintbebouwing (structuurlijn).
3. Karakteristieke historische lintbebouwing; diversiteit
aan verschijningsvormen.
4. Uitbreidingswijken
• a. bestaat voornamelijk uit karakteristieke
grondgebonden woningen met een voor- en
achtertuintje en waarbij het parkeren op eigen
perceel of op straat plaats vindt.
• b. enkele bijzondere objecten; een brede school,
verzorgingshuis
met
bejaardenwoningen.
Afwijkend in maat en schaal van de rest van de
bebouwing in de wijk.
5. Bebouwingsstructuur volgt over het algemeen de
wegenstructuur.
6. Karakteristieke bebouwingsrichting Ilpenhof.
7. Netwerk van langzaamverkeersroutes in de wijk.
8. Waardevolle groene dooradering van de wijk.

8. .

3.

4a.

4b.
7.
6.

4a.
5.

1.

8.

3.
2.
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5 Stedenbouwkundig richtbeeld
Programma
Het programma gaat uit van 20 woningen: 35% sociale
woningbouw (7 woningen) als rijwoning, 15% goedkope vrije
sector (3 woningen, hoekwoning of grote tussenwoning). De
overige 50% bestaat uit 10 twee-onder-een-kap woningen
middelduur.

Structuur
Uitgangspunt voor de herontwikkeling van de planlocatie
Ilpenhof is dat de woningbouw zich voegt binnen de structuur
en uitstraling van de wijk.
1. Het stedenbouwkundig plan voegt zich in structuur van
de omliggende wijk door de uitwerking van de planlocatie
als min of meer gesloten bebouwingblok met woningen
langs de straat en met prive (binnen-) tuinen.
2. De typologie van de woningen sluit aan bij de
karakteristiek van de grondgebonden woningen in
de omgeving: 2 lagen met een kap, een voor- en
achtertuintje en het parkeren op eigen erf of op straat.
Door de uitstraling van de woningen is het buurtje
binnen de wijk goed herkenbaar.
3. Het aanhelen van de bestaande bebouwingsstructuur
gebeurt door het afmaken van de bebouwingswand aan
de westzijde en het doortrekken van een route (met
begeleidende bebouwing) aan de zuidzijde.
4. In het stedenbouwkundige plan is langs de Dorre Ilp
een losse bebouwingskorrel aan het water voorzien die
reageert op de karakteristieke historische lintbebouwing
van De Noord.
5. In het plan wordt zoveel mogelijk bestaand groen
gehandhaafd, of teruggeplant.
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Verkavelingsvoorstel

Ligging in de omgeving
• De nieuwbouw sluit aan op de parcellering en korrelgroote van de omliggende bestaande bebouwing.
• De N-Z richting bestaande bebouwing langs de
Lepelaarsstraat en het pleintje aan de Reigerstraat is
uitgangspunt voor de wandvorming in het plan.
• Aan de zuidzijde liggen de nieuwe woningen aan het
water van de Dorre Ilp en sluit aan op de naastliggende
woningen aan het water van de Reigerstraat. Langs het
water wordt nieuw groen teruggeplant.
• De weg krijgt een eenvoudig profiel (eenrichtings-verkeer
met langsparkeren en stoep. Doodlopende straten
worden voorkomen. De doorsteek voor langzaamverkeer
bij het “pleintje” blijft bestaan. Doorgaand verkeer is niet
mogelijk.
• Het parkeren wordt geheel binnen het projectgebied
opgelost. In het openbaar gebied zijn 23 nieuwe
parkeerplaatsen voorzien.
• Langs de Lepelaarstraat wordt voorzien in de herplant
van nieuwe bomen.
Karakter van de bebouwing
• De sfeer van de bebouwing onderscheidt zich van de
omliggende woningen. maar zet zich daar niet tegen af.
• De bebouwing bestaat uit twee lagen met een kap.
• De bebouwing langs de Lepelaarstraat versterkt de
wandvorming langs deze weg (rijenwoningen).
• De overige woningen zijn al dan niet versprongen 2-ondereen-kap woningen.
• De detaillering van de woningen is zorgvuldig en divers.
Uitgangspunt is het gebruik van natuurlijke materialen
(baksteen, hout, gebakken pannen) en traditioneel
kleurgebruik.
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Bijzondere elementen

Parkeren en verkeer

•

•
•

•
•

Bestaande groen- en waterpartijen zorgen voor een
deel voor de uitstraling van het buurtje.
De detaillering van de woningen is divers en
zorgvuldig. Blinde gevels worden voorkomen.
Aandacht voor groene (zij-)erfafscheidingen, passend
in het dorpse milieu, is gewenst.

•

In openbaar gebied zijn 23 nieuwe parkeerplaatsen voorzien.
Voor de 2-onder-1-kap woningen is het uitgangspunt dat twee
parkeerplaatsen op eigen erf worden gerealiseerd.
De weg zal als eenrichtingsweg rondgaand zijn, voor het
langzaamverkeer blijft de bestaande doorsteek naar het
“pleintje” gehandhaafd.
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Impressie stedenbouwkundig richtbeeld

Eenvoudig functioneel profiel met ruimte voor parkeren

Aandacht voor (groene)
erfafscheidingen gewenst

Privetuinen bepalen de groene
uitstraling van de buurt
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Doorkijk naar de architectuur

Plan Ilpenhof bestaat uit traditioneel gebouwde
woningen met hedendaagse elementen,
passend binnen de bescheiden en landelijke
uitstraling van de buurt.
Deze landelijke uitstraling met traditioneel kleuren materiaalgebruik is als volgt uitgewerkt door
architect De Wolff & partners:
- keramische dakpannen
- gebakken machinale handvorm stenen
- goed geisoleerde vloer, wanden en daken
- alle woningen voldoen aan het bouwbesluit

Materiaal schema
metselwerk gevelsteen 		
metselwerk accentvlakken
metselwerk plint			
raamdorpelstenen		
raamdorpelstenen		
dakpannen			

baksteen
baksteen
baksteen
keramiek
beton
keramiek

Kleurenschema
metselwerk gevelsteen		
metselwerk accentvlakken
metselwerk plint			
raamdorpelstenen		
raamdorpelstenen		
dakpannen			

genuanceerd
rood bruin
rood bruin
antraciet
neutraal
antraciet
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IMPRESSIE VAN DE RIJENWONINGEN

IMPRESSIE VAN DE
TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
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Uitwerking verkavelingsplan
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Situering nieuwe Ilpenhof in de omgeving

ILPENDAM - herontwikkeling locatie Ilpenhof - augustus 2014

19

USP Vastgoed bv
Zuiderkoggeweg 19
1607 MV Hem
Postbus 50
1606 ZH Venhuizen
t 0228 - 545 025
f 0228 - 542 224
info@uspbv.nl
www.uspbv.nl

HzA stedebouw & landschap
Schuijteskade 14
1621 DE Hoorn
t 0229 - 216757
f 0229 - 210952
info@hzabv.nl
www.hzabv.nl
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Samenvatting
 A a nl e i d i n g e n d oe ls t e l l i n g va n d i t o n de r z oe k
Op verzoek van USP Vastgoed heeft EcoGroen Advies een quickscan natuurtoets uitgevoerd. Deze natuurtoets is
noodzakelijk vanwege de ruimtelijke onderbouwing voor de beoogde herontwikkeling van de Ilpenhof te Ilpendam.
De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en het EHS-beleid verplichten vooraf te toetsen of ruimtelijke
ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en diersoorten en habitats. In het
voorliggende onderzoek vindt, ten behoeve van de onderbouwing van de ruimtelijke planvorming, een toetsing plaats aan
de Flora- en faunawet en gebiedsgerichte natuurbescherming.

 H u i di g e s i t ua t ie e n vo o r ge n o me n on t w i k k e l i ng e n
Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Ilpendam en betreft een voormalig woon/zorgcomplex. Het gebouw
verkeert in een vervallen staat. Het omliggende terrein is sterk verruigd met braamstruweel, jonge opslag en beplanting.
Langs de zuidzijde van het plangebied ligt een watergang.
De plannen voorzien in de sloop van de aanwezige bebouwing en het verwijderen van ruigte, opslag en beplanting. De
beplanting langs de watergang blijft gehandhaafd. Op het terrein zal vervolgens nieuwbouw van twintig woningen
plaatsvinden (Plan Ilpenhof).

 Be s c he r md e ge bi e d e n
Natuurbeschermingswet
Dichtstbijzijnde gebied dat valt onder bescherming van de Natuurbeschermingswet is het Natura 2000-gebied Ilperveld,
Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. Negatieve effecten op dit gebied worden, gezien de afstanden en de aard van de
plannen, niet verwacht.
Ecologische hoofdstructuur (EHS)
Het dichtstbijzijnde gebied dat onderdeel vormt van de EHS ligt op ruim 700 meter ten zuidwesten van het
onderzoeksgebied (het Ilperveld). Omdat geen sprake is van een functieverandering of oppervlakteverlies binnen de EHS
en de aard en omvang van de ingrepen beperkt is (bebouwd terrein blijft bebouwd), is aantasting van wezenlijke
kenmerken en waarden van de EHS niet aan de orde.

 Be s c he r md e s oo r te n
Vleermuizen
Aangezien door de sloop van de bebouwing niet uitgesloten kan worden dat vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in het
geding zijn, is het noodzakelijk dat aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd. Dergelijk onderzoek vindt plaats in de periode
mei tot en met september en bestaat uit minimaal vier onderzoeksmomenten.
Rugstreeppad
Er dient voorkomen te worden dat Rugstreeppadden het terrein tijdens de werkzaamheden gaan bevolken. Belangrijk is
om geen geschikt voortplantingsbiotoop (ondiepe waterplassen) te laten ontstaan tijdens het actieve seizoen van de
soort (globaal is dat de periode april t/m september).
Overige soortgroepen
Voor de overige soortgroepen is vanuit de Flora- en faunawet geen vervolgtraject noodzakelijk. Wel dient altijd rekening
te worden gehouden met aanwezige broedende vogels. De werkzaamheden worden daarom bij voorkeur voor (of na) het
broedseizoen opgestart.
Doorkijk vervolgstappen
Wanneer uit het aanvullende onderzoek blijkt dat vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn in het plangebied
is het noodzakelijk een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aan te vragen (aangezien alle bebouwing in het
plangebied wordt verwijderd is het niet mogelijk overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet te
voorkomen). Er dienen dan mitigerende maatregelen worden getroffen die de functionaliteit van het leefgebied voor de
aanwezige vleermuizen garanderen. Wanneer er voldoende alternatief wordt aangeboden, in de vorm van nieuwe en
geschikte verblijfplaatsen in de directe nabijheid van de huidige verblijfplaatsen, zal hiervoor ontheffing verleend worden.
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Inleiding

D OEL VAN DIT ONDERZOEK

Op verzoek van USP Vastgoed heeft EcoGroen Advies een quickscan natuurtoets uitgevoerd. Deze
natuurtoets is noodzakelijk vanwege de ruimtelijke onderbouwing voor de beoogde herontwikkeling
van de Ilpenhof te Ilpendam.
De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en het EHS-beleid verplichten vooraf te toetsen
of ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en
diersoorten en habitats. In het voorliggende onderzoek vindt, ten behoeve van de bedrijfsuitbreiding
een toetsing plaats aan de Flora- en faunawet en gebiedsgerichte natuurbescherming. Een toelichting
op de genoemde wetgeving is gegeven in bijlage 1.

1.2

H UIDIGE SITUATIE EN VOORGENOMEN ONTWIKKELINGEN

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Ilpendam en betreft een voormalig woon/zorgcomplex
(figuur 1.1, volgende pagina). Het gebouw verkeert in een vervallen staat. Het omliggende terrein is
sterk verruigd met braamstruweel, jonge opslag en plantsoenbeplanting. Langs de zuidzijde van het
plangebied ligt een watergang.
De plannen voorzien in de sloop van de aanwezige bebouwing en het verwijderen van ruigte, opslag
en beplanting. De beplanting langs de watergang blijft gehandhaafd. Op het terrein zal vervolgens
nieuwbouw van twintig woningen plaatsvinden (Plan Ilpenhof).

1.3

A LGEMENE OPZET ONDERZOEK

De voorliggende natuurtoets is gebaseerd op veldonderzoek, bekende verspreidingsgegevens (zie
hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en ecologische principes. Uit de verzamelde informatie volgt
een korte beschrijving van de verwachte effecten van de ruimtelijke ingreep op beschermde gebieden
(hoofdstuk 2) en soorten (hoofdstuk 3). Daarnaast is beschreven welke mitigerende (verzachtende of
inpassings-) maatregelen eventueel nodig zijn om overtreding van de Flora- en faunawet te
voorkomen. Indien aanvullend onderzoek nodig is, is dit ook aangegeven.
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Quickscan natuurtoets herontwikkeling Ilpenhof, Ilpendam

Figuur 1.1 Ligging plangebied (geel omlijnd) binnen de bebouwde kom van Ilpendam (ondergrond: Bing
Maps).
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2.1

Gebiedsbescherming

N ATUURBESCHERMINGSWET

In de Natuurbeschermingswet 1998 is de bescherming van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (Natura
2000-gebieden) en Beschermde Natuurmonumenten ondergebracht. Beoordeeld dient te worden of
ingrepen/activiteiten in of in de nabijheid van deze gebieden significant negatieve effecten kunnen
hebben op de aangewezen waarden en instandhoudingsdoelen van deze gebieden.
Het dichtst bij het plangebied gelegen Natura 2000-gebied is Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld &
Twiske ruim 700 meter ten zuidwesten van het plangebied. Dit Vogel- en Habitatrichtlijngebied is
aangewezen voor vijf habitattypen van laagveengebieden, vijf habitatsoorten, zeven broedvogel- en
zes niet- broedvogelsoorten.
Omdat het plangebied niet of in de directe nabijheid van dit Natura 2000-gebied ligt, zijn bepaalde
effecten als gevolg van het project of de werkzaamheden (zoals areaalverlies of verstoring door licht
en/of geluid) op voorhand uit te sluiten. Het enige denkbare en verder reikende effect van de plannen
is een mogelijk wijzigende depositie van stikstof als gevolg van het stoken en verkeersbewegingen. In
het Natura 2000-gebied komt het habitattype veenmosrietland (H7140B - Overgangs- en trilvenen)
voor, dit type is gevoelig voor verhoogde stikstofdeposities.
Omdat er in deze situatie sprake is van een verandering van zorgcomplex naar woningbouw schatten
wij in dat stikstofemissie zal afnemen. De nieuwbouw zal goed geïsoleerd zijn en het aantal
verkeersbewegingen naar verwachting afnemen (minder toeloop) ten opzichte van de zorgsituatie.
We verwachten geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het omliggende Natura
2000-gebied.
Kader 2.1 Vermesting en verzuring
Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende gassen door bijvoorbeeld
industrie, huishoudens, landbouwbedrijven en verkeer. De uitstoot van bedrijven, huishoudens en verkeer bevat onder
andere stikstofoxiden (NOx). Deze verzurende stoffen komen via lucht of water in de grond terecht en leiden tot het
zuurder worden van het biotische milieu. Vermesting is de letterlijke verrijking van ecosystemen met name met stikstof.
Het kan gaan om aanvoer door de lucht (droge en natte neerslag van stikstofoxiden) of nitraataanvoer door het
oppervlakte- of grondwater. De effecten van beide zijn niet altijd te scheiden, omdat een deel van de verzurende stoffen
ook vermestend werkt. Het gevolg is een verarming van de flora en een afname van de biodiversiteit..
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2.2

E COLOGISCHE HOOFDSTRU CTUUR

De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is vastgelegd in het Besluit Algemene regels
ruimtelijke ordening. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de groene contouren van de EHS geldt een
‘nee, tenzij’- afweging. Dit houdt kortweg in dat significante aantasting van de wezenlijke kenmerken
en waarden van de EHS niet toegestaan is, tenzij er sprake is van het ontbreken van reële alternatieven
en redenen bestaan van groot openbaar belang. Wanneer niet teruggevallen kan worden op het tenzijgedeelte van het beschermingskader, zal aangetoond moeten worden dat de plannen de wezenlijke
kenmerken en waarden van de EHS niet significant aantasten.

Quickscan natuurtoets herontwikkeling Ilpenhof, Ilpendam

Het plangebied is geen onderdeel van de EHS. Het dichtstbijzijnde gebied dat onderdeel vormt van de
EHS ligt op ruim 700 meter ten zuidwesten van het onderzoeksgebied (het Ilperveld). Omdat geen
sprake is van een functieverandering of oppervlakteverlies binnen de EHS en de aard en omvang van
de ingrepen beperkt is (bebouwd terrein blijft bebouwd), is aantasting van wezenlijke kenmerken en
waarden van de EHS niet aan de orde.
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Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet (Ff-wet) verplicht om bij ruimtelijke ingrepen of andere nieuwe activiteiten, na
te gaan of er negatieve effecten kunnen optreden op exemplaren of het leefgebied van beschermde
plant- en diersoorten. Optredende negatieve effecten dienen zo veel mogelijk vermeden of
geminimaliseerd te worden. Voor schade aan strikt beschermde soorten kan het noodzakelijk zijn om
een ontheffing aan te vragen bij de RVO van het Ministerie van Economische Zaken en bovendien
compensatie te realiseren voor verlies van leefgebied of groei- of verblijfplaatsen.

3.1

O NDERZOEKSMETHODE

Voorliggende ecologische beoordeling is gebaseerd op een dagbezoek op 23 december 2014. Het
gehele onderzoeksgebied is hierbij onderzocht, waarbij de bebouwing uitsluitend aan de buitenzijde is
geïnspecteerd. Tijdens dit veldbezoek is aandacht besteed aan de beschermde soorten binnen de
Flora- en faunawet en vooral aan de juridisch zwaarder beschermde soorten (de zogenaamde tabel 2en 3-soorten). In combinatie met de terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens (zie
Hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en expert judgement is vervolgens een uitspraak gedaan over
mogelijk aanwezige beschermde soorten.

3.2

F LORA

Het plangebied bestaat grotendeels uit bebouwd en met bramen verruigd terrein. In diverse bomen is
veel klimop aanwezig. In het plangebied worden uitsluitend plantensoorten van voedselrijke, ruderale
omstandigheden verwacht. Beschermde plantensoorten zijn tijdens het veldbezoek niet
waargenomen en worden op basis van de terreingesteldheid ook niet verwacht. Het nemen van
vervolgstappen is vanuit de Flora- en faunawet voor beschermde plantensoorten daarom niet aan de
orde.

3.3

V LEERMUIZEN

Alle vleermuizen zijn opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en tabel 3 van de
Flora- en faunawet en daardoor strikt beschermd. Het leefgebied van de strikt beschermde
vleermuizen bestaat uit verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden. Van deze drie onderdelen
genieten de verblijfplaatsen de zwaarste bescherming.
De bebouwing in het plangebied is geschikt als (potentiële) verblijfplaats voor vleermuizen vanwege
de aanwezigheid van een spouwmuur (die toegankelijk is via open stootvoegen) en betimmeringen
met achterliggende ruimten. Het is dan ook niet uitgesloten dat er verblijfplaatsen van gebouw
bewonende vleermuissoorten aanwezig zijn.
Het onderzoeksgebied wordt naar verwachting (in beperkte mate) gebruikt als foerageergebied door
bijvoorbeeld Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis. Belangrijke geleidende structuren die dienst

Quickscan natuurtoets herontwikkeling Ilpenhof, Ilpendam

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ecogroen advies

7
1.
2.

ecogroen advies

kunnen doen als vliegroute ontbreken in het plangebied. Ook vormt het plangebied geen belangrijk,
onmisbaar foerageergebied. Er worden zodoende geen negatieve effecten verwacht op belangrijke
foerageergebieden en vliegroutes verwacht.
Vervolgtraject vleermuizen
Aangezien bij de sloop van de bebouwing mogelijk vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in het
geding zijn, is het noodzakelijk dat aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd. Dergelijk onderzoek vindt
plaats in de periode mei tot en met september en bestaat uit minimaal vier onderzoeksmomenten.
Deze onderzoeksinspanning is noodzakelijk om een betrouwbare inventarisatie uit te kunnen voeren
en is conform het vleermuisprotocol (versie 27 maart 2013) van het Vleermuisvakberaad (zie kader 1).
Kader 3.1: Toelichting protocol voor vleermuisonderzoek

Vleermuizen zijn een belangrijke soortgroep binnen de natuurbescherming. De soorten zijn echter moeilijk te
inventariseren, vertonen specifiek gedrag en advies omtrent deze soortgroep is regelmatig complex. Tegen die
achtergrond heeft het Vleermuisvakberaad van het Netwerk Groene Bureaus een protocol opgesteld voor de
inventarisatie van vleermuizen. Het doel van het protocol is bij te dragen aan de kwaliteit en uniformiteit in onderzoek.
Het protocol wordt ondersteund door RVO (Ministerie van EZ) en de Zoogdiervereniging.
Vleermuisonderzoek blijft echter maatwerk en het protocol geldt daarom als richtsnoer en niet als plicht. Het volgen van
het vleermuisprotocol wordt echter wel aangeraden. Het toepassen van het protocol heeft tot doel:
1) Dat RVO geen aanvullend inventarisatieonderzoek verlangt bij een ontheffingsaanvraag volgens artikel 75 van de
Flora- en faunawet;
2) Dat een onderzoek stand houdt in een eventuele juridische procedure.

3.4

G RONDGEBONDEN ZOOGDIEREN

Aanwijzingen (uitwerpselen, prooiresten, verblijfplaatsen) voor de aanwezigheid van strikt
beschermde grondgebonden zoogdieren zijn in het plangebied niet aangetroffen en kunnen daarom
binnen de invloedsfeer van de ingrepen worden uitgesloten. Een vervolgtraject is dan ook niet nodig.
In het plangebied zijn wel vaste verblijfplaatsen van diverse laag beschermde (Ff-wet tabel 1)
grondgebonden zoogdiersoorten zoals Huisspitsmuis, Gewone bosspitsmuis, Bosmuis en Egel te
verwachten.
Bij de werkzaamheden gaan mogelijk exemplaren en verblijfplaatsen van genoemde grondgebonden
zoogdieren verloren. Het aanvragen van een ontheffing is echter niet aan de orde, omdat voor deze
soorten een vrijstelling geldt van de verbodsartikelen van de Flora- en faunawet. Schade kan
geminimaliseerd worden door de werkzaamheden uit te voeren in de periode september-oktober. Dit
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Wanneer uit het aanvullende onderzoek blijkt dat vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn
in het plangebied is het noodzakelijk een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aan te
vragen (aangezien alle bebouwing in het plangebied wordt verwijderd is het niet mogelijk overtreding
van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet te voorkomen). Er dienen daarom mitigerende
maatregelen worden getroffen die de functionaliteit van het leefgebied voor betreffende vleermuizen
garanderen. Wanneer er voldoende alternatief wordt aangeboden, in de vorm van nieuwe en
geschikte verblijfplaatsen in de directe nabijheid van de huidige verblijfplaatsen, zal hiervoor
ontheffing verleend worden.
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valt namelijk na de kwetsbare voortplantings- en voor de overwinteringsperiode van de meeste
soorten.

3.5

B ROEDVOGELS

Aangezien dit onderzoek gebaseerd is op een eenmalig veldbezoek dat grotendeels buiten de
broedperiode viel, is geen broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Op basis van veldwaarnemingen, de
terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens en expert judgement is het echter wel mogelijk
een goede uitspraak te doen over de te verwachten soorten.
Jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels
In het onderzoeksgebied zijn geen (potentiele) jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels (zie
kader 2) zoals Huismus, Gierzwaluw of Ransuil aangetroffen en deze worden daarom ook niet
verwacht. Een vervolgtraject is voor deze soortgroep daarom niet noodzakelijk.
Kader 3.2: Jaarrond beschermde nesten van vogels

Onder jaarrond beschermde nesten van vogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de Ooievaar, Boomvalk,
Buizerd, Havik, Ransuil, Roek, Wespendief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, Gierzwaluw,
Grote gele kwikstaart en Huismus. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn als
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.

Overige broedvogels

Werkzaamheden die in gebruik zijnde broedlocaties van vogels verstoren of beschadigen dienen te
allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door de uitvoering in elk
geval op te starten in de periode voor begin maart of na eind juli. Voor het broedseizoen wordt geen
standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de
datum.

3.6

A MFIBIEËN

Rugstreeppad
In de directe omgeving van Ilpendam is de strikt beschermde Rugstreeppad (Ff-wet tabel 3/HR IV)
bekend (o.a. waargenomen in het volkstuinencomplex aan de noordelijke dorpsrand). In het
plangebied ontbreekt in de huidige situatie geschikt voortplantings- overwinteringsbiotoop voor deze
soort. Rugstreeppad is echter een uitgesproken pionier die snel nieuwe leefgebieden kan koloniseren.
Leefgebied bestaat uit zandige of venige terreinen met ondiepe wateren die snel opwarmen en open,
zandige plekken waar de soort zich diep kan ingraven voor overwintering. Dergelijk biotopen ontstaan
vaak bij het bouwrijp maken van terreinen. Daarom dient voorkomen te worden dat Rugstreeppadden
het terrein gaan bevolken. Doorvoor dient in elk geval voorkomen te worden dat geschikt
voortplantingsbiotoop (ondiepe waterplassen) ontstaat tijdens het actieve seizoen van de soort
(globaal is dat de periode april t/m september).

Quickscan natuurtoets herontwikkeling Ilpenhof, Ilpendam

In de bebouwing binnen het plangebied zijn nestplaatsen te verwachten van vogelsoorten die graag in
bebouwing broeden zoals Zwarte roodstaart, Kauw en Spreeuw . In de ruigten en beplanting rondom
de bebouwing zijn algemene broedvogelsoorten als Houtduif, Merel, Zwartkop, Tjiftjaf, Vink,
Roodborst, Heggenmus, Winterkoning en Zanglijster te verwachten. Mogelijk broedt langs de
watergang aan de zuidkant van het plangebied Wilde eend.
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Overige amfibieënsoorten
In het plangebied is, omdat voortplantingswater ontbreekt, uitsluitend overwintering te verwachten
van enkele algemene, laag beschermde, amfibieënsoorten als Bruine kikker, Kleine watersalamander
en Gewone pad (alle Ff-wet tabel 1). Deze soorten zijn met name op vorstvrije plekken in de
bebouwing, tussen boomwortels en in de strooisellaag onder de aanwezige bramenruigten
overwinterend te verwachten.
Bij de werkzaamheden gaan mogelijk exemplaren en verblijfplaatsen van genoemde amfibieën
verloren. Het aanvragen van een ontheffing is echter niet aan de orde, omdat voor deze soorten een
vrijstelling geldt van de verbodsartikelen van de Flora- en faunawet. Schade kan geminimaliseerd
worden door de werkzaamheden uit te voeren in de periode september-oktober. Dit valt namelijk na
de kwetsbare voortplantings- en voor de overwinteringsperiode van amfibieën.

3.7

O VERIGE SOORTGROEPEN

Quickscan natuurtoets herontwikkeling Ilpenhof, Ilpendam

Omdat binnen de invloedssfeer van de plannen permanent oppervlaktewater ontbreekt kan de
aanwezigheid van (beschermde) vissen worden uitgesloten. Reptielen (zoals Ringslang) en zwaarder
beschermde ongewervelden zijn tijdens het veldonderzoek niet aangetroffen en worden niet verwacht
door het ontbreken van geschikt biotoop. Eventuele vervolgstappen zijn hier voor deze soortgroepen
daarom niet aan de orde.
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Bijlage 1: Samenvatting natuurwetgeving
Flora- en faunawet
Inleiding
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Onder de Flora- en faunawet zijn ongeveer 500 soorten in Nederland aangewezen als
beschermde dier- of plantensoort. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van
in het wild levende plant- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is `nee, tenzij`. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect
op beschermde soorten in principe verboden zijn.
De Flora- en faunawet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen, plannen en projecten. Zo is het
verboden beschermde inheemse planten te plukken of te beschadigen en geldt voor beschermde dieren een verbod op het doden, verwonden
en opzettelijk verontrusten. Ook is het verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde
inheemse dieren te beschadigen of te verstoren of eieren te rapen of te vernielen. De verbodsbepalingen betreffende planten op hun
groeiplaats zijn opgenomen in artikel 8. De verbodsbepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn vermeld in artikel 9 tot
en met 12.
Van het verbod op schadelijke handelingen (`nee`) kan onder voorwaarden (`tenzij`) worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het
verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken (EZ), of, in geval van beheer en schadebestrijding, van
gedeputeerde staten van de provincies.
Beschermde dier- en plantensoorten
Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het zijn soorten die van nature in
Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd. Ook zijn
soorten aangewezen die niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan worden bedreigd, maar wel bescherming genieten ter voorkoming van
overmatige benutting.
De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet:
1) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde dieren en met uitzondering van
de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis;
2) Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten vogels met uitzondering van
gedomesticeerde vogels;
3) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen;
4) Alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet 1963 van toepassing
is;
5) Een aantal ongewervelden (o.a. insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn of het gevaar lopen in hun voortbestaan
te worden bedreigd.
Er zijn drie beschermingsregimes van kracht, mede afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort en de status in Europese richtlijnen. Van licht
naar zwaar beschermd zijn de soorten opgenomen op Tabel 1, 2 of 3. Voor vogels gelden specifieke eisen, met name tijdens het broedseizoen.
Bij ruimtelijke ingrepen geldt automatisch vrijstelling voor soorten van Tabel 1 waardoor de meeste aandacht gevraagd is voor soorten van
Tabel 2/3 en voor vogels.
Wijze van toetsing en beoordeling
Gaat u een ruimtelijke ingreep uitvoeren, zijn beschermde soorten aanwezig en is er sprake van overtreding van een verbodsbepaling uit de
Flora- en faunawet, dan dient u een ontheffingsaanvraag in te dienen bij de RVO. Hierbij worden de volgende vragen gesteld:

In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats aangetast?

Is er een bij wet genoemd belang? (behalve bij Tabel 2-soorten)

Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij Tabel 2-soorten)

Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar?
RVO beoordeelt of het bij wet genoemd belang zwaarder weegt dan het overtreden van de verbodsbepaling(en). Voor Tabel 2-soorten gelden
minder zware eisen en kan een door het ministerie goedgekeurde gedragscode ook uitkomst bieden. De gedragscode moet wel van toepassing
zijn op uw activiteit en u moet kunnen aantonen dat u precies zo werkt als in de gedragscode staat. Voor Bijlage 1-soorten uit Tabel 3 krijgt u
alleen ontheffing wanneer sprake is van een bij wet genoemd belang. Bij een ruimtelijke ingreep betreft het meestal één van de onderstaande
vier belangen:

Bescherming van flora en fauna (b)

Volksgezondheid of openbare veiligheid (d)

Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu
wezenlijke gunstige effecten (e)

Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j)
Voor vogels en soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt dat u in bepaalde gevallen alleen ontheffing kunt krijgen op grond van een
bij wet genoemd belang uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Rode lijsten
Los van de Flora- en faunawet heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter uitvoering van de bepalingen in
1
artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een aantal Rode Lijsten voor bedreigde en kwetsbare soorten dieren en planten gepubliceerd . Voor
soorten van de Rode Lijsten heeft de overheid zich verplicht onderzoek en werkzaamheden te bevorderen die nodig zijn voor bescherming en
beheer. Het voorkomen van een soort op de Rode Lijst heeft geen wettelijke beschermingsstatus tot gevolg. Opname op de Rode Lijst zegt
alleen iets over de zeldzaamheid en populatieontwikkelingen van de betreffende soorten.

Natuurbeschermingswet 1998
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op
Natura 2000 gebieden in Nederland en verankert een deel van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving. Natura
2000 bestaat uit een netwerk van Europese natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese natuurbeleid. Natura 2000 is gericht op de
instandhouding en ontwikkeling van soorten en ecosystemen die voor Europa belangrijk zijn.
Nederland regelt aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura
2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de Minister van EZ. Daarnaast stelt Nederland voor al haar
Natura 2000-gebieden beheerplannen op waarin de te beschermen waarden, de zogeheten instandhoudingdoelen, nader worden uitgewerkt
in ruimte, tijd en omvang.
In voorgaand wettelijk kader zijn alleen de meest relevante onderdelen van de wetgeving vereenvoudigd weergegeven. Aan deze tekst kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend. Voor meer achtergronden en de oorspronkelijke wetsteksten

1

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode lijsten flora en fauna en Besluit van
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna.

From: Ronald Tool <ronald.tool@uspbv.nl>
Sent:
Tuesday, February 03, 2015 3:19:16 PM
To:
Etten, Linda van
Cc:
frank.nannings@uspbv.nl
Subject: Wateradvies plan Ilpenhof te Ilpendam
Linda,
Bijgevoegd het wateradvies van HHNK, de woningen kunnen op de plaats staan zoals we bedoeld hebben, en er is tevens
geen water-compensatie nodig.
Wel moeten we rekening houden met de drooglegging.
Wij zullen i.o.m. de civiele ingenieurs bureau, de gemeentelijke infra-dienst en de architect hier rekening mee houden.

Met vriendelijke groet,
Ronald Tool
Senior Projectmanager
USP Vastgoed BV
Telefoon: 0228545 025
0629042684

Geachte heer Tool,
Aanvullend op de digitale watertoets (registratienummer: 14.55493) ontvangt u hierbij het aanvullende wateradvies voor het
plan Ilpenhof te Ilpendam.
Het plangebied ligt in peilgebied 5722-2 van polder de Vurige Staart en heeft een waterpeil van NAP-1,93 meter. De zuidzijde
van het plangebied (achtertuinen van de woningen 11 t/m 16) betreft een polderwaterkering. (zie ook bijgevoegd kaartje).
Deze waterkering vormt de scheiding tussen polder de Vurige Staart en het waterlandsboezempeilgebied met een waterpeil
van NAP-1,56 meter. De waterkering ligt op hoogte van circa NAP-1,20 meter net als het achterliggende land/plangebied.
Deze hoogte dient minimaal gehandhaafd geworden. Dit is slechts 36 cm boven het streefpeil van de aangrenzende sloot.
Gaat het terrein nog opgehoogd worden?
Het hoogheemraadschap adviseert met name met de vloerpeilen van de woningen iets hoger te gaan zitten.
In het advies van de digitale watertoets wordt geadviseerd om het schone afstromende regenwater scheiden af te voeren van
het DWA water om het zo niet naar de zuivering te transporteren. Echter, het bestaande rioleringssysteem betreft een
gemengd stelsel. Het oppervlaktewater aan de zuidzijde van het plangebied ligt in een ander peilgebied welke middels een
waterkering gescheiden is van het plangebied Ilpenhof. Het hoogheemraadschap wil geen verbinding (met rioleringsbuizen)
door de waterkering om zo een mogelijk lek naar de polder te creëren.
Dit betekent dat in tegenstelling tot het digitale watertoetsadvies het schoon verhard oppervlak mogelijk toch op het
gemengde stelsel geloosd zal moeten worden. Het hoogheemraadschap stelt voor om gezamenlijk (inclusief de gemeente
Waterland) tot een optimale oplossing te komen voor de afvoer van het afstromende regenwater.
Verder zijn er op de waterkering bestaande bomen en begroeiing aanwezig. Blijven deze behouden?
Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat er een afname van het verhard oppervlak plaats vindt
Bestaand gebouw is ca 1630 m2 + aanvullende erfverharding. U heeft aangegeven in de digitale watertoets dat er in het
totale plan een geringe toename van ca 200 m2 verharding plaats zal vinden.
Bij zo'n geringe toename schrijft het hoogheemraadschap geen compenserende maatregelen voor.
Ter info heb ik Pascal Verkroost van de gemeente Waterland ook in de Cc gezet.
Ik vertrouw erop dat u zo voldoende info heeft om de plannen verder uit te werken.

Met vriendelijke groeten,
John van Diepen
Regio adviseur Laag Holland
Afdeling Watersystemen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
Bezoekadres:
Bevelandseweg 1, Heerhugowaard

T: 072-5827229
E: j.vandiepen@hhnk.nl

Kies voor Water - waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 - hhnk.nl
Proclaimer:@

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht deze mail toch niet voor u
bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?
Verzoeken om officiële beslissingen kunnen alleen per mail worden ingediend wanneer de mogelijkheid daartoe op de website van het hoogheemraadschap
(www.hhnk.nl) is opengesteld. U gebruikt het daarvoor bestemde webformulier of mailadres. U kunt alleen rechten ontlenen aan de informatie in deze e-mail en de
eventueel meegezonden bestanden als dat blijkt uit het bericht en het bericht en/of de bijlage is verzonden door of namens de daartoe bevoegde persoon.
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Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen:
[ ] Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen;
[ ] Het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke
aanwezige asbest in het daaraan voorafgaande Type A onderzoek;
[ ] Het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het algehele gebouw met een asbestinventarisatierapport Type G;
[ ] De renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk;
[ ] De renovatie van het gehele bouwwerk;
[X] De sloop van het gehele bouwwerk.
Omvang onderzoek
[X] Gehele gebouw of object
[ ] Gedeelte van gebouw of object
[ ] Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, 10% voor vergunning)
[ ] Aanvulling op representatieve steekproef
[ ] Onvoorzien aanwezig asbest
Soort onderzoek
[X] Asbestinventarisatie Type-A
[X] Volledig
[ ] Onvolledig (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingsrisico
[ ] Onvolledig in verband met niet toegankelijke ruimtes welke tot het onderzoek behoorden
[X] Asbestinventarisatie Type-B
[ ] Asbestinventarisatie Type-G
Risicobeoordeling
[X] Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt)
[ ] Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991: 2005)
Onderzochte bouwkundige eenheid
Het voormalige bejaardenhuis, gelegen aan de Lepelaarstraat 2 t/m 129 te Ilpendam.
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Disclaimer
Ondanks de zorgvuldige wijze van voorbereiding en uitvoering van deze inventarisatie kan niet worden gegarandeerd dat alle
asbesthoudende materialen zijn geïnventariseerd. Tijdens de renovatie/sloop dient men alert te blijven op asbestbronnen die niet
in het uitgevoerde onderzoek zijn aangetoond. Ingenieursbureau Broomans BV is niet aansprakelijk voor enig gevolg in welke
vorm dan ook inzake niet geïnventariseerde asbestbronnen. In voorkomend geval zullen wij, indien nodig, met spoed een
aanvullend onderzoek en de hierbij benodigde rapportage verzorgen teneinde risico’s door onverhoopte emissie van
asbestvezels te voorkomen.
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Samenvatting

1.1 Samenvatting van de onderzoeksresultaten
Aangetroffen asbestbronnen
Hoeveelheid

Risicoklasse

2 m2

1

Oude ketelhuis in betonnen opstort

7,5 m2

2

Oude ketelhuis tussen de flenzen

± 70 st.

1

Koord

Oude ketelhuis rondom inspectieluiken

2 luiken

3

77368-12

Plaatmateriaal

Nieuwe ketelhuis boven toegangsdeur

0,3 m2

3

77368-14

Golfplaat

Nieuwe ketelhuis in betonnen opstort

14 m2

2

77368-15

Pakkingen

Nieuwe ketelhuis tussen de flenzen

16 st.

1

77368-17

Pakkingen

Gasmeterruimte tussen de flenzen

6 st.

1

77368-19

Plaatmateriaal

2,5 m2

2

77368-01
77368-02

Zeil

Begane grond en 1e verdieping in
keukens van (voormalige) woningen

48 keukens
= 192 m2

2

77368-04

Pakkingen

Ter plaatse van afsluiters radiatoren

8 radiatoren

1

77368-05
77368-07

Kit

± 950 m1

1 of 2 *

77368-06

Bloembak

1 st.

1

Bronnummer

Materiaal

77368-08

Plaatmateriaal

77368-09

Golfplaat

77368-10

Pakkingen

77368-11

Locatie
Oude ketelhuis in toegangsdeur

Jeugdhonk tegen plafond

Buitengevel, rondom beglazing
gevelkozijnen
1e verdieping op balkon

* De risicoklasse is afhankelijk van de saneermethode, zie hiertoe broncode 77368-05 en 77368-07 vermeld in § 3.5.

Soort onderzoek

Soort onderzoek:

[X] Asbestinventarisatie Type-A
[X] Volledig
[ ] Onvolledig (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingsrisico
[ ] Onvolledig in verband met niet toegankelijke ruimtes welke
tot het onderzoek behoorden
[ ] Aanvulling op eerder onderzoek
[X] Asbestinventarisatie Type-B
[ ] Asbestinventarisatie Type-G
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Vervolgonderzoek
Aanvullend onderzoek
noodzakelijk:

Nee

Ten aanzien van het voormalige bejaardenhuis is
geen aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Gevaarlijke situaties
aangetroffen:

Nee

Het risico ten aanzien van de aangetroffen
asbestbronnen, bij huidig gebruik, is laag.

Aanvullend luchtonderzoek
noodzakelijk:

Nee

Het uitgevoerde onderzoek geeft geen aanleiding
voor een nader luchtonderzoek.

1.2 Conclusie en aanbevelingen
Conclusie en aanbevelingen

Conclusies:

- Er zijn diverse asbesthoudende toepassingen in het voormalige
bejaardenhuis aangetroffen. Het risico ten aanzien van de aangetroffen
asbestbronnen, bij huidig gebruik, is laag.
- Het uitgevoerde onderzoek heeft diverse beperkingen opgeleverd.
Voorafgaand aan werkzaamheden aan deze bouw- en constructiedelen
dient er een aanvullende inventarisatie type B uitgevoerd te worden
(zie § 3.2).

Advies korte termijn:

Er zijn naar aanleiding van dit onderzoek geen dringende acties
noodzakelijk.

Advies langere termijn:

Wij adviseren, gezien de wettelijke verplichting hiertoe, om de
aangetroffen asbesthoudende materialen, voorafgaand aan renovatieof sloopwerkzaamheden, te laten saneren door een SC-530
gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
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Opdracht

2.1 Informatie voorafgaand aan het onderzoek
Opdracht en verstrekte informatie

Omschrijving van de opdracht:

De opdracht betrof het uitvoeren van een asbestinventarisatie,
met waar mogelijk destructief onderzoek van het voormalige
bejaardenhuis, gelegen aan de Lepelaarstraat 2 t/m 129 te Ilpendam.

Door de opdrachtgever
beschikbaar gestelde informatie:

Diverse bouwtekeningen en plattegronden van het voormalige
bejaardenhuis.

2.2 Toegepaste onderzoeksmethode
Onderzoeksmethode
Desk research:
Veldwerk:
Rapportage:

Conform procedure: 2-100
Conform procedure: 2-105 en instructie 3-105-1 t/m 3-105-5
Conform procedure: 2-110
Wij werken met één van de volgende onafhankelijke laboratoria:
Fibrecount Environmental Control (RvA Accreditatie: L140);
Stella Analyse B.V. (RvA Accreditatie: L591);
Détect Milieuservices BV (RvA Accreditatie: L548).

Laboratoriumwerk:

Hoewel wij de verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid van de
interpretatie van de door het laboratorium aangeleverde
analysecertificaten, leggen wij de verantwoordelijkheid voor de juiste
analyse en rapportage hiervan uitdrukkelijk bij het ingeschakelde
laboratorium.
De periodieke controles door de Raad van Accreditatie en periodieke
leveranciersbeoordelingen welke door Ingenieursbureau Broomans
BV wordt uitgevoerd, zien wij als basisvoorwaarde voor de kwaliteit
van de uitgevoerde analyses en uitgebrachte analysecertificaten.
Daarnaast nemen wij in bepaalde gevallen duplo monsters om een
monsteranalyse bij een ander laboratorium te laten controleren. Deze
duplo bemonstering vindt plaats bij twijfelgevallen of bij bijzondere
situaties.
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Resultaten

3.1 Resultaten van het vooronderzoek/deskresearch
Resultaten vooronderzoek / deskresearch
Resultaten van interview:

Een interview met de opdrachtgever heeft geen relevante zaken
opgeleverd.

Resultaten van
documentenstudie:

Het bestuderen van de aangeleverde bouwtekeningen en plattegronden
heeft geen relevante zaken opgeleverd.

3.2 Uitsluitingen en beperkingen
Uitsluitingen
Het voormalige bejaardenhuis was ten tijde van het onderzoek volledig toegankelijk.
Het asbestinventarisatierapport type A dient een volledige inventarisatie te zijn van alle ruimten van een bouwwerk, of het
gedeelte van het bouwwerk dat bestemd is voor renovatie of sloop. Indien een ruimte ten tijde van het onderzoek niet
toegankelijk is, is het onderzoek niet volledig. Dit wordt gerapporteerd als een onvolledig type A onderzoek en is niet geschikt
voor een aanvraag omgevingsvergunning.

Vermoeden voor verborgen asbest
Beperking

Materiaal

Waar te verwachten

Aanvullend type B
onderzoek noodzakelijk

Het uitgevoerde onderzoek heeft geen beperkingen opgeleverd.
Indien er werkzaamheden uitgevoerd worden aan de bouw- en constructiedelen die vermeld zijn bij de beperkingen van het
onderzoek dient er een aanvullende ‘type B’ inventarisatie plaats te vinden waarbij het asbest, asbesthoudende producten,
asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen worden opgespoord door middel van een aanvullend
destructief onderzoek.
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3.3 Resultaten van destructief onderzoek
Resultaten van destructief onderzoek
Op de volgende locaties heeft destructief onderzoek plaatsgevonden:
Locatie

Bevinding

Onder de vaste
vloerbedekkingen

Asbesthoudend zeil aangetroffen in
de keukens van de (voormalige)
woningen, zie broncode 77368-01 en
77368-02

Onder de keukenblokken

Geen verdachte materialen
aangetroffen

Achter glaslatten rondom
gevelbeglazing

Asbesthoudende kit aangetroffen, zie
broncode 77368-05 en 77368-07

In koven en schachten

Geen verdachte materialen
aangetroffen

Boven de vaste plafonds

Geen verdachte materialen
aangetroffen

In de spouw

Geen verdachte materialen
aangetroffen

Onder de huidige dakbedekking

Bitumen teerlaag aangetroffen en
bemonsterd, bevat geen asbest,
zie broncode 77368-20

Destructief onderzocht zijn:

3.4 Overzicht van monstername en analyseresultaten
Analyseresultaten
Laboratorium

Projectnummer

Stella Analyse B.V.

STL.3129

Zie bijlagen
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Asbesthoudende materialen
Ten tijde van het onderzoek zijn de volgende asbesthoudende materialen en/of installaties aangetroffen:

Bronnummer

77368-08

Locatie

Oude ketelhuis, in toegangsdeur

Materiaal

Plaatmateriaal

Als

Brandwering

Asbest

2-5% Chrysotiel

Gebondenheid

Hechtgebonden

Monster
Laboratorium id

M7
13429

Omvang per toepassing

2 m2

Bevestiging

Gelijmd in houten deur

Risicoklasse(1)

1

Bereikbaarheid(1)

1

Werkmethode

SMA-rt bijlage 1, sanering middels het inpakken en afvoeren van de
gehele deur zonder het asbest hierbij te bewerken

Tekening

Nr. 1

Opmerkingen

Er zitten twee asbestplaten in de deur.

Overzicht foto
Zie § 4.3

ASBESTHOUDEND

Detail foto

(1)
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Bronnummer

77368-09

Locatie

Oude ketelhuis, in betonnen opstort

Materiaal

Golfplaat

Als

Geluidsisolatie

Asbest

10-15% Chrysotiel
2-5% Crocidoliet

Gebondenheid

Hechtgebonden

Monster
Laboratorium id

M8
13430

Omvang per toepassing

7,5 m2

Bevestiging

Ingestort

Risicoklasse

2

Bereikbaarheid

3

Werkmethode

SMA-rt bijlage 2, sanering in containment geheel verwijderen niet mogelijk

Tekening

Nr. 1

Opmerkingen

-

Overzicht foto

ASBESTHOUDEND

Detail foto

Ingenieursbureau Broomans BV
Asbestonderzoek, Projectmanagement, Metingen, Aanbesteding, Toezicht, Oplevering, Opleidingen
NEN-EN-ISO-9001:2008, VCA** (2008/5.1), SC-540 en SIKB-2018 gecertificeerd deskundig asbest onderzoeksbureau
Pagina 10 van 30

Rapport:
Opdrachtgever:

Asbestinventarisatie “Voormalig bejaardenhuis”, Lepelaarstraat 2 t/m 129 te Ilpendam
USP Vastgoed BV

Projectnummer: 77368
Autorisatiedatum: 29 oktober 2014

Bronnummer

77368-10

Locatie

Oude ketelhuis, tussen de flenzen van de CV-leidingen

Materiaal

Pakkingen

Als

Afdichting

Asbest

30-60% Chrysotiel

Gebondenheid

Niet-hechtgebonden

Monster
Laboratorium id

M9
13431

Omvang per toepassing

± 70 stuks

Bevestiging

Geklemd

Risicoklasse

1

Bereikbaarheid

2

Werkmethode

SMA-rt bijlage 3, sanering middels het intapen van de flenzen, doorslijpen
van de leidingen en in zijn geheel inpakken en afvoeren zonder het asbest
hierbij te bewerken

Tekening

Nr. 1

Opmerkingen

-

Overzicht foto

ASBESTHOUDEND

Detail foto
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Bronnummer

77368-11

Locatie

Oude ketelhuis, rondom inspectieluiken in de schoorsteen

Materiaal

Koord

Als

Afdichting

Asbest

>60% Chrysotiel

Gebondenheid

Niet-hechtgebonden

Monster
Laboratorium id

M10
13432

Omvang per toepassing

± 1 m1 per luik, totaal 2 stuks

Bevestiging

Geklemd / gewikkeld

Risicoklasse

3

Bereikbaarheid

1

Werkmethode

SMA-rt bijlage 4, sanering in containment middels demontage

Tekening

Nr. 1

Opmerkingen

-

Overzicht foto

ASBESTHOUDEND

Detail foto
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Bronnummer

77368-12

Locatie

Nieuwe ketelhuis, boven toegangsdeur

Materiaal

Plaatmateriaal

Als

Brandwering

Asbest

5-10% Chrysotiel
5-10% Amosiet

Gebondenheid

Niet-hechtgebonden

Monster
Laboratorium id

M11
13433

Omvang per toepassing

0,3 m2

Bevestiging

Gespijkerd

Risicoklasse

3

Bereikbaarheid

2

Werkmethode

SMA-rt bijlage 5, sanering in containment geheel verwijderen niet mogelijk

Tekening

Nr. 1

Opmerkingen

-

Overzicht foto

ASBESTHOUDEND

Detail foto
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Bronnummer

77368-14

Locatie

Nieuwe ketelhuis, in betonnen opstort

Materiaal

Golfplaat

Als

Geluidsisolatie

Asbest

10-15% Chrysotiel

Gebondenheid

Hechtgebonden

Monster
Laboratorium id

M13
13435

Omvang per toepassing

14 m2

Bevestiging

Ingestort

Risicoklasse

2

Bereikbaarheid

3

Werkmethode

SMA-rt bijlage 2, sanering in containment geheel verwijderen niet mogelijk

Tekening

Nr. 1

Opmerkingen

-

Overzicht foto

ASBESTHOUDEND

Detail foto
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Bronnummer

77368-15

Locatie

Nieuwe ketelhuis, tussen de flenzen van de CV-leidingen

Materiaal

Pakkingen

Als

Afdichting

Asbest

30-60% Chrysotiel

Gebondenheid

Niet-hechtgebonden

Monster
Laboratorium id

M14
13436

Omvang per toepassing

16 stuks

Bevestiging

Geklemd

Risicoklasse

1

Bereikbaarheid

1

Werkmethode

SMA-rt bijlage 3, sanering middels het intapen van de flenzen, doorslijpen
van de leidingen en in zijn geheel inpakken en afvoeren zonder het asbest
hierbij te bewerken

Tekening

Nr. 1

Opmerkingen

-

Overzicht foto

ASBESTHOUDEND

Detail foto
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Bronnummer

77368-17

Locatie

Gasmeterruimte, tussen de flenzen van de CV-leidingen

Materiaal

Pakkingen

Als

Afdichting

Asbest

30-60% Chrysotiel

Gebondenheid

Niet-hechtgebonden

Monster
Laboratorium id

M15
13438

Omvang per toepassing

6 stuks

Bevestiging

Geklemd

Risicoklasse

1

Bereikbaarheid

1

Werkmethode

SMA-rt bijlage 3, sanering middels het intapen van de flenzen, doorslijpen
van de leidingen en in zijn geheel inpakken en afvoeren zonder het asbest
hierbij te bewerken

Tekening

Nr. 1

Opmerkingen

-

Overzicht foto

ASBESTHOUDEND

Detail foto
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Bronnummer

77368-19

Locatie

Begane grond, jeugdhonk, tegen verlaagd plafond

Materiaal

Plaatmateriaal

Als

Plafondbeplating

Asbest

10-15% Chrysotiel

Gebondenheid

Hechtgebonden

Monster
Laboratorium id

M17
13439

Omvang per toepassing

2,5 m2

Bevestiging

Geschroefd

Risicoklasse

2

Bereikbaarheid

2

Werkmethode

SMA-rt bijlage 6, sanering in containment middels demontage

Tekening

Nr. 1

Opmerkingen

De platen zijn paars geverfd.

Overzicht foto

ASBESTHOUDEND

Detail foto
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77368-01 en 77368-02
1e

Projectnummer: 77368
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ASBESTHOUDEND

Locatie

Begane grond en

Materiaal

Zeil

Als

(Voormalige) vloerbedekking

Asbest

30-60% Chrysotiel

Gebondenheid

Niet-hechtgebonden

Monster
Laboratorium id

M1 en M16
13423 en 13438

Omvang per toepassing

4 m2 per keuken

Totale omvang

48 keukens = 192 m2

Bevestiging

Gelijmd

Risicoklasse

2

Bereikbaarheid

1 of 3 (in sommige gevallen onder de huidige egalinevloer)

Werkmethode

SMA-rt bijlage 7, sanering in containment geheel verwijderen niet mogelijk

Tekening

Nr. 1 en 2

Opmerkingen

Het asbesthoudende zeil loopt niet door onder de inbouwkasten en/of het
keukenblok. In sommige keukens ligt er asbestvrije vloerbedekking en/of
egaline over het asbesthoudende zeil.

Overzicht foto

verdieping, in keukens van voormalige woningen

Detail foto
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Bronnummer

77368-04

Projectnummer: 77368
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ASBESTHOUDEND
1e

Locatie

Begane grond en

Materiaal

Pakkingen

Als

Afdichting

Asbest

30-60% Chrysotiel

Gebondenheid

Niet-hechtgebonden

Monster
Laboratorium id

M3
13425

Omvang per toepassing

4 pakkingen per radiator

Totale omvang

8 radiatoren

Bevestiging

Geklemd

Risicoklasse

1

Bereikbaarheid

1

Werkmethode

SMA-rt bijlage 8, sanering middels inpakken, demonteren en afvoeren van
gehele radiatoren zonder het asbest hierbij te bewerken

Tekening

Nr. 1 en 2

Opmerkingen

-

Overzicht foto

verdieping, ter plaatse van afsluiters radiatoren

Detail foto
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Bronnummer

77368-05 en 77368-07

Locatie

Buitengevel, rond beglazing van gevelkozijnen

Materiaal

Kit

Als

Afdichting

Asbest

2-5% Chrysotiel

Gebondenheid

Hechtgebonden

Monster
Laboratorium id

M4, M6 en M18
13426, 13428 en 13440

Omvang per toepassing

± 950 m1

Bevestiging

Gekit

Risicoklasse

2

Bereikbaarheid

2

Werkmethode 1

SMA-rt bijlage 9a, sanering middels het in zijn geheel verwijderen
van de kozijnen zonder het asbest hierbij te bewerken

Werkmethode 2

SMA-rt bijlage 9b, sanering middels het afsteken van de
asbesthoudende kit

Tekening

Nr. 3 en 4

Opmerkingen

-

Overzicht foto

ASBESTHOUDEND

Detail foto
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Bronnummer

77368-06

Locatie

1e

Materiaal

Bloembak

Als

Bloembak

Asbest

10-15% Chrysotiel

Gebondenheid

Hechtgebonden

Monster
Laboratorium id

M5
13427

Omvang per toepassing

1 st.

Bevestiging

Los

Risicoklasse

1

Bereikbaarheid

1

Werkmethode

SMA-rt bijlage 10, sanering middels inpakken, demonteren en afvoeren

Tekening

Nr. 2

Opmerkingen

-

Overzicht foto

ASBESTHOUDEND

verdieping, ruimte 15, op het balkon

Detail foto
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Niet-asbesthoudende materialen
Ten tijde van het onderzoek zijn de volgende niet-asbesthoudende materialen en/of installaties aangetroffen:

Bronnummer

77368-13

ASBESTVRIJ

Locatie

Nieuwe ketelhuis, rechts boven de raampartij

Materiaal

Plaatmateriaal

Als

Brandwering

Asbest

< 0,1 %

Monster
Laboratorium id

M12
13434

Tekening

Nr. 1

Opmerkingen

Deze beplating zit ook tegen de binnenzijde van de toegangsdeur van het
nieuwe ketelhuis.

Overzicht foto (raampartij)

Detail foto (raampartij)

Overzicht foto (binnenzijde toegangsdeur)

Detail foto (binnenzijde toegangsdeur)
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Bronnummer

77368-16

Locatie

Nieuwe ketelhuis, op betonnen opstort

Materiaal

CV-ketel

Als

Verwarmingstoestel

Asbest

Volgens de fabrikant is bij de productie van dit type installatie nooit asbest
toegepast. Hierdoor achten wij deze installatie asbestvrij

Merk
Type
Bouwjaar

Remeha
GAS 5A-HR
1982

Tekening

Nr. 1

Opmerkingen

2 stuks

Overzicht foto

ASBESTVRIJ

Detail foto van het type plaatje
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Bronnummer

77368-18

Locatie

Gasmeterruimte, boven de deuren en tegen binnenzijde deuren

Materiaal

Plaatmateriaal

Als

Brandwering

Asbest

< 0,1 %

Monster
Laboratorium id

Visueel gelijk aan bron 77368-13-M12
13434

Tekening

Nr. 1

Opmerkingen

-

Overzicht foto (raampartij)

ASBESTVRIJ

Detail foto (raampartij)
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Bronnummer

77368-03

Locatie

1e

Materiaal

Plaatmateriaal

Als

Brandwering

Asbest

< 0,1 %

Monster
Laboratorium id

M2
13424

Tekening

Nr. 2

Opmerkingen

Beplating zit achter stucwerk en gipsbeplating.

Overzicht foto (raampartij)

Projectnummer: 77368
Autorisatiedatum: 29 oktober 2014

ASBESTVRIJ

verdieping, kamer 28, rondom staalconstructie

Detail foto (raampartij)
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Bronnummer

77368-21

Locatie

Buitengevel, rondom beglazing van gevelkozijnen

Materiaal

Stopverf

Als

Afdichting

Asbest

< 0,1 %

Monster
Laboratorium id

M20
13442

Tekening

Nr. 4

Opmerkingen

-

Overzicht foto (raampartij)
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Bronnummer

77368-20

Locatie

Dak, onder huidige dakbedekking en tempex isolatie

Materiaal

Bitumen teerlaag

Als

Hechtlaag

Asbest

< 0,1 %

Monster
Laboratorium id

M29
13441

Tekening

Niet nader op tekening aangegeven

Opmerkingen

-

Overzicht foto (raampartij)
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4.

Toelichting en regelgeving

4.1

Asbest algemeen

Projectnummer: 77368
Autorisatiedatum: 29 oktober 2014

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De meest
toegepaste asbestsoorten zijn wit asbest (Chrysotiel), bruin asbest (Amosiet) en blauw asbest (Crocidoliet). Daarbij is asbest
hechtgebonden en niet-hechtgebonden toegepast. "Hechtgebonden" noemen we materialen waarin het asbest stevig in het materiaal zit
verankerd. Als het materiaal in goede staat is en niet wordt bewerkt of beschadigd, komen er nauwelijks vezels vrij. Twee goede
voorbeelden van hechtgebonden asbest zijn asbestcement golfplaten en asbesthoudende vinyltegels. Asbest is ook niet-hechtgebonden
toegepast. "Niet-hechtgebonden" asbestproducten hebben de eigenschap dat de asbestvezels niet of nauwelijks aan het materiaal
gebonden zijn. Spuitasbest, leidingisolatie en zwaar verweerde asbestcement producten zijn voorbeelden van materialen waarin
asbestvezels niet-hechtgebonden aanwezig zijn. De vezels kunnen bij deze producten gemakkelijk vrijkomen.
Asbestvezels kunnen in ieder geval vrijkomen indien het materiaal in slechte staat verkeert. Maar ook als asbesthoudend materiaal op een
ondeskundige manier wordt verwijderd of bewerkt (denk bijvoorbeeld aan schuren, boren, zagen en breken) kunnen vezels in de lucht
komen.
Het is bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Voor het blote oog onzichtbare asbestvezeltjes
kunnen, wanneer ze worden ingeademd, diep in de longen doordringen en op termijn bepaalde vormen van longkanker veroorzaken.
Meestal zitten er jaren tussen het inademen van asbestvezels en het moment van ziek worden. Het gevaar van asbest schuilt dus in het
inademen van de vezels.
De overheid heeft in juli 1993 beroepsmatige toepassing en verkoop nagenoeg verboden. Toepassing en hergebruik van asbesthoudende
materialen door bedrijven is dan ook op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit verboden. Op grond van de regeling tot wijziging
van de Regeling Bouwbesluit materialen is, per 1 juli 1998, het bewerken en toepassen van asbesthoudende bouwmaterialen in een
bouwwerk, door particulieren, verboden.
In het Asbestverwijderingsbesluit-2005 zijn nadere eisen gesteld. Staatsblad 348 d.d. 7 juli 2006 heeft risicoclassificatie ingevoerd.
Hiermee is de Nederlandse regelgeving aangepast aan Europees beleid.
De huidige wetgeving stelt de volgende eisen:
het verbod op het bewerken of verwerken van asbest en asbesthoudende materialen;
het verbod op het doen verspreiden van asbestvezels naar mens en milieu;
de verplichting om de asbesthoudende materialen vooraf door een deskundig, volgens SC-540 gecertificeerd, onderzoeksbedrijf
te laten inventariseren;
de verplichting tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de demontage van asbest uit gebouwen;
de verplichting om voorafgaand aan sloop en/of renovatie de bij de sloop en/of renovatie betrokken asbesthoudende materialen uit
het object te verwijderen conform alle hieraan gestelde arbeidshygiënische voorschriften;
de verplichting om personeel dat asbesthoudende materialen moet verwijderen afdoende te beschermen;
de verplichting om een deskundig toezichthouder asbestsloop (DTA) op het werk aanwezig te hebben;
de verwijdering van asbesthoudende materialen met risicoklasse 1 (laag risico) dient plaats te vinden door een bedrijf dat werkt
met inzake asbest opgeleid personeel en dat alle maatregelen treft om blootstelling aan asbest van medewerkers en derden te
voorkomen;
de verwijdering van asbesthoudende materialen o.b.v. risicoklasse 2 en 3 (middel tot hoog risico) dient plaats te vinden door een
bedrijf dat in het bezit is van het SCA-procescertificaat algemeen asbestverwijderen (SC-530);
wettelijke voorschriften dienen te worden gevolgd. Deze zijn inzichtelijk op www.szw.nl.
In deze rapportage hanteren wij de kwalificatie “asbestvrij” wanneer, uit de laboratoriumanalyse is gebleken dat het materiaal minder dan
0,1% asbest bevat of nadat de onderzoeker (Deskundig Inventariseerder Asbest) heeft beoordeeld dat het materiaal niet asbestverdacht
is.
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Leeswijzer

Dit rapport is qua inhoud gebaseerd op de eisen uit de SC-540 § 7.17.2. Om voor de lezer van het rapport een duidelijk beeld te schetsen
van de asbestsituatie in de onderzochte bouwdelen is het noodzakelijk gebleken om enkele dubbelingen in het rapport te voorkomen.
Alle informatie die in de SC-540 geëist wordt is opgenomen in het rapport, maar soms niet direct te vinden op de plaats die de norm
wenst.
Deze leeswijzer biedt de lezer de mogelijkheid om informatie die mogelijk niet direct op de verwachte plek staat, terug te vinden in het
rapport. In § 1.1 wordt aangegeven of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. De redenen hiervoor zijn opgenomen in § 3.2.
Hoofdstuk 2 beschrijft de opdracht van het onderzoek, maar de uitvoerende DIA en de datum van het onderzoek is opgenomen op het
titelblad. In § 2.2 leest u een korte opsomming van de toegepaste onderzoeksmethoden. Dit zijn interne procedures en instructies welke
volgens de eisen van de SC-540 zijn opgesteld. Deze procedures en instructie kunnen door de opdrachtgever wanneer deze dat wenst,
worden opgevraagd. In § 2.3 wordt verwacht dat enkele zaken dubbel worden genoemd. Het type inventarisatie is daarom opgenomen in
§ 2.1 en de datum van interne autorisatie is opgenomen op de kaft van het rapport.
Een overzicht van genomen monsters en analyseresultaten, vindt u op het analyse certificaat van het laboratorium. Een verdere uitwerking
van de gegevens op het analysecertificaat is opgenomen in § 3.5 en § 3.6.
Een verslag van de inspanningen voor het deskresearch, interviews en de resultaten en conclusies die hieruit voortkwamen is niet
opgenomen in de bijlage. Deze gegevens zijn opgenomen in § 3.1 van het rapport.
Foto’s zijn in principe niet opgenomen in de bijlage. Deze zijn per bron opgenomen in § 3.5 en § 3.6. Wanneer extra foto’s ter
verduidelijking van de situatie absoluut noodzakelijk zijn, zullen deze wel in een aparte bijlage bij de rapportage worden opgenomen.

4.3

Terminologie

Risicoklasse
Gebaseerd op Staatsblad 348, inhoudende het besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit inzake asbest, is
in de matrix met asbesthoudende materialen en asbestbevattende installaties de risicoklasse weergegeven. Bij alle risicoklassen zijn
maatregelen verplicht om blootstelling aan asbest te voorkomen. Materialen met risicoklasse 2 en 3 mogen alleen door gecertificeerde
deskundige asbestverwijderende bedrijven worden gesaneerd (SC-530). De ingedeelde risicoklasse is van toepassing op het moment van
de uitgevoerde beoordeling (datum rapport). Door erosie, beschadiging e.d. kunnen asbesthoudende producten in kwaliteit terug vallen
waardoor een zwaarder risico toegekend kan worden.
Risicoklasse 1 = Laag risico, sanering door opgeleid personeel en beschermende maatregelen.
Risicoklasse 2 = Middelmatig risico, sanering door gecertificeerd saneerbedrijf.
Risicoklasse 3 = Hoog risico, sanering door gecertificeerd saneerbedrijf.
Het systeem SMA-rt wordt gehanteerd voor het bepalen van de risicoklasse en de bijbehorende maatregelen voor een veilige sanering.
Bereikbaarheid
Hieronder wordt de bij elke asbestbron aangegeven bereikbaarheid toegelicht:
Bereikbaarheid 1: Goed bereikbaar, het materiaal of installatie kan zonder hulpmiddelen bereikt worden voor verwijdering.
Bereikbaarheid 2: Matig bereikbaar, het materiaal of installatie kan pas met behulp van hulpmiddelen bereikt worden, (hierbij valt te
denken aan ladders, steigers of ander klimmaterieel) of het materiaal of installatie bevindt zich in een dusdanig krappe ruimte dat de
bereikbaarheid voor saneerders bemoeilijkt wordt.
Bereikbaarheid 3: Slecht bereikbaar, het materiaal of installatie kan slechts door het verwijderen van constructie of installatiedelen bereikt
worden.
Uitsluitingen
Wanneer tijdens het onderzoek blijkt dat een ruimte of ruimtes die tot de opdracht behoren, maar door omstandigheden (geen sleutel,
krakers, etc.) niet onderzocht kan worden, spreken wij van een uitsluiting. Uitgesloten bouwdelen dienen tijdens een vervolgonderzoek
alsnog te worden onderzocht.
Beperkingen
Wanneer tijdens het onderzoek een ruimte wordt onderzocht waar de omstandigheden zo zijn dat het onderzoek bemoeilijkt wordt
(inboedel, vloerbedekking, een laag water, etc.) spreken wij van beperkingen. Beperkingen kunnen vaak in een ontruimde situatie tijdens
een vervolgonderzoek worden opgelost.
Volledig onderzoek
Onderzoek waarbij is vastgesteld dat alle ruimten, welke volgens de opdracht onderzocht dienden te worden, toegankelijk zijn geweest.
Hierbij is het mogelijk dat er beperkingen zijn vastgesteld, maar deze kunnen doormiddel van aanvullend (Type B) onderzoek worden
opgeheven. Een volledig onderzoek is geschikt om te gebruiken bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.
Onvolledig onderzoek
Wanneer tijdens het onderzoek is vastgesteld dat NIET alle ruimten welke volgens de opdracht onderzocht dienden te worden,
toegankelijk zijn geweest spreken wij van een onvolledig onderzoek. Tevens spreken wij van een onvolledig onderzoek wanneer een
besmetting met een ernstig risico voor blootstelling aan gebruikers van het gebouw en/of object is vastgesteld. Een onvolledig onderzoek
is NIET geschikt om te gebruiken bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.
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Introductie Ingenieursbureau Broomans BV

Ingenieursbureau Broomans BV levert maatwerk op meerdere gebieden met een hoge efficiency en flexibiliteit. Wij kunnen gebruik maken
van specialistische kennis op verschillende terreinen binnen de asbest- en sloopbranche.
Ingenieursbureau Broomans BV is actief op de volgende terreinen:
*
Het begeleiden van aannemingsbedrijven in de bouw-, sloop-, asbestverwijderings- en schoonmaakbranche naar certificatie volgens
landelijke en Europese normen; SC-530 (asbestverwijdering), VCA (2008/5.1) certificaat (veiligheid), NEN-EN-ISO 9001:2008
certificaat etc.).
*
Het ondersteunen van projecten en het voeren van projectmanagement, zowel voor opdrachtgevers als voor aannemers. Het geven
van lezingen en instructies voor opdrachtgevers, bewonerscommissies, etc.
*
Het inventariseren van gebouwen en installaties ten aanzien van asbest en/of andere gevaarlijke bouwstoffen en het hiermee
samenhangend geven van technische en organisatorische adviezen voor sanering, kostenbegroting etc., gebaseerd op de eisen uit
de SC-540. Sinds 1 juni 2008 zijn onderzoeksbedrijven verplicht dit certificaat in het bezit te hebben!
*
Het opleiden van personeel ten behoeve van het certificatietraject. Wij geven de cursussen “Asbestherkenning”,
“Asbestverwijdering onder risicoklasse 1”, “Basisveiligheid VCA", “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA”, “Interne
audits asbest”,
“DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop)”, “DAV (Deskundig AsbestVerwijderaar)”, “ Asbest Deskundige (AD)”,
“Bedrijfshulpverlening (BHV)”
Wij zijn gecertificeerd door Eerland Certification BV.
Wij zijn gecertificeerd, voor het uitvoeren van asbestonderzoek op basis van de SC-540, certificaat nr. 07-D070008.
Wij zijn NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd, voor al onze werkzaamheden, certificaat nr. EC-KWA-00046
Wij zijn VCA** (2008/5.1) gecertificeerd, voor veiligheid, certificaat nr. EC-VCA-04102
Wij zijn BRL SIKB 2000 (protocol 2018) gecertificeerd, voor veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (locatie-inspectie en
monsterneming van asbest in bodem), certificaat nr. EC-SIK-20282.

5.

Bijlagen

* kopie certificaten SC-540, ISO 9001, VCA** en SIKB 2000/2018
* appendix A van SC-540 Bijlage B Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving
* blanco evaluatieformulier voor onvoorzien asbest
* werkmethoden conform SMA-rt
* tekeningen
* analyse rapport
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APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN REGELGEVING
1 Algemeen
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag.
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?
1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau;
3. Gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting:
1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte
sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de
asbestverwijdering.
2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar. De onder
de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse
opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:
1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;
5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van
de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en
Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit
zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit/ Asbestverwijderingsbesluit 2005.

3. Asbestinventarisatierapport
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006 Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie
Art. 3-1-b:
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 3-2-b:
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de
opdrachtgever) …. beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 5
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport
aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:
De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert.
Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.
Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie
1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel
crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende
producten.
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat
voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b,
of d, verricht.
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering
1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf
opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een
certificerende instelling.
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor
het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het
bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als
bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de
arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 - Bouwwerken
Art. 10:
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport
worden overlegd (art. 10j). De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.

Blanco evaluatieformulier voor onvoorzien asbest
1. Asbestinventarisatie type A
Naam inventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum
2. Asbestinventarisatie type B
Naam inventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum
3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest
Naam inventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum
Omschrijving van onvoorzien asbest
Omschrijving
Plaats

Hoeveelheid

Asbestverwijderingsbedrijf
Naam
SCA-code
Naam

Handtekening

Verzonden
naar
Door
(naam)
Datum

1

2

3

4

5

6

7

Paraaf
Verzendlijst: 1= AIB type A; 2= AIB type B; 3= AIB onvoorzien; 4= Gemeente; 5 = Eigenaar; 6= Opdrachtgever

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 oktober 2014 om 15h15 (156566)
Ingenieursbureau Broomans BV

SCA-code: 07-D070008.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070008.01-77368];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Lepelaarstraat 2 t/m 129, Ilpendam

Projectcode

77368

Projectnaam

Voormalig bejaardenhuis

Broncode

77368-08

Bronnaam

Plaatmateriaal in toegangsdeur oude ketelhuis (SMA-rt bijlage 1)

Feiten
Productspecificatie

Asbestcement vlakke plaat

Hechtgebondenheid

Hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

2 m²

Percentage Chrysotiel

2-5%

Percentage Amfibool

n.v.t.

Analysecertificaatnummer

STL.3129

Situatie
Bevestiging

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen / buiten

Buiten

Beschadiging

Licht

Verweerdheid

Niet

Extra vragen
Vraag:

Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord:

Ja

Verwijdering
Handeling

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse

1

Gebruikte versie classificatiemodel

TNO 2.1 18072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

Werkplanelementen
Risicoklasse 1
Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.
Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).
Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(156566)

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 oktober 2014 om 15h15 (156572)
Ingenieursbureau Broomans BV

SCA-code: 07-D070008.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070008.01-77368];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Lepelaarstraat 2 t/m 129, Ilpendam

Projectcode

77368

Projectnaam

Voormalig bejaardenhuis

Broncode

77368-09 en 77368-14

Bronnaam

Golfplaat in betonnen opstort oude ketelhuis (SMA-rt bijlage 2)

Feiten
Productspecificatie

Asbestcement golfplaat

Hechtgebondenheid

Hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

21,5 m²

Percentage Chrysotiel

10 - 15 %

Percentage Amfibool

2-5%

Analysecertificaatnummer

STL.3129

Situatie
Bevestiging

Ingestort in beton of cement

Binnen / buiten

Binnen

Beschadiging

Niet

Verweerdheid

Niet

Verwijdering
Handeling

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse

2

Gebruikte versie classificatiemodel

TNO 2.1 18072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

Werkplanelementen
Containment RK2
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.
Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.
Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(156572)

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 oktober 2014 om 15h15 (156583)
Ingenieursbureau Broomans BV

SCA-code: 07-D070008.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070008.01-77368];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Lepelaarstraat 2 t/m 129, Ilpendam

Projectcode

77368

Projectnaam

Voormalig bejaardenhuis

Broncode

77368-10, 77368-15 en 77368-17

Bronnaam

Pakkingen tussen flenzen leidingen (SMA-rt bijlage 3)

Feiten
Productspecificatie

Pakking

Hechtgebondenheid

Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

92 stuks

Percentage Chrysotiel

30 - 60 %

Percentage Amfibool

n.v.t.

Analysecertificaatnummer

STL.3129

Situatie
Bevestiging

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen / buiten

Binnen

Beschadiging

Niet

Verweerdheid

Licht

Verwijdering
Handeling

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse

1

Gebruikte versie classificatiemodel

TNO 2.1 18072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

Werkplanelementen
Risicoklasse 1
Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.
Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).
Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(156583)

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 oktober 2014 om 15h15 (156594)
Ingenieursbureau Broomans BV

SCA-code: 07-D070008.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070008.01-77368];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Lepelaarstraat 2 t/m 129, Ilpendam

Projectcode

77368

Projectnaam

Voormalig bejaardenhuis

Broncode

77368-11

Bronnaam

Koord rondom inspectieluiken (SMA-rt bijlage 4)

Feiten
Productspecificatie

Asbestkoord

Hechtgebondenheid

Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

2 stuks

Percentage Chrysotiel

60 - 100 %

Percentage Amfibool

n.v.t.

Analysecertificaatnummer

STL.3129

Situatie
Bevestiging

Geklemd

Binnen / buiten

Binnen

Beschadiging

Niet

Verweerdheid

Licht

Verwijdering
Handeling

Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse

3

Gebruikte versie classificatiemodel

TNO 2.1 18072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

Werkplanelementen
Containment RK3
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530
Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen
Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankelijke lucht) of volgelaatsmasker met een equivalente
protectiefactor te worden gedragen.
Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(156594)

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 oktober 2014 om 15h15 (156598)
Ingenieursbureau Broomans BV

SCA-code: 07-D070008.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070008.01-77368];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Lepelaarstraat 2 t/m 129, Ilpendam

Projectcode

77368

Projectnaam

Voormalig bejaardenhuis

Broncode

77368-12

Bronnaam

Plaatmateriaal boven toegangsdeur nieuwe ketelhuis (SMA-rt bijlage 5)

Feiten
Productspecificatie

Board

Hechtgebondenheid

Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

0,3 m²

Percentage Chrysotiel

5 - 10 %

Percentage Amfibool

5 - 10 %

Analysecertificaatnummer

STL.3129

Situatie
Bevestiging

Gespijkerd

Binnen / buiten

Binnen

Beschadiging

Niet

Verweerdheid

Niet

Verwijdering
Handeling

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse

3

Gebruikte versie classificatiemodel

TNO 2.1 18072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

Werkplanelementen
Containment RK3
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530
Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen
Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankelijke lucht) of volgelaatsmasker met een equivalente
protectiefactor te worden gedragen.
Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(156598)

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 oktober 2014 om 15h15 (156601)
Ingenieursbureau Broomans BV

SCA-code: 07-D070008.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070008.01-77368];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Lepelaarstraat 2 t/m 129, Ilpendam

Projectcode

77368

Projectnaam

Voormalig bejaardenhuis

Broncode

77368-19

Bronnaam

Plaatmateriaal tegen verlaagd plafond jeugdhonk (SMA-rt bijlage 6)

Feiten
Productspecificatie

Asbestcement vlakke plaat

Hechtgebondenheid

Hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

2,5 m²

Percentage Chrysotiel

10 - 15 %

Percentage Amfibool

n.v.t.

Analysecertificaatnummer

STL.3129

Situatie
Bevestiging

Geschroefd

Binnen / buiten

Binnen

Beschadiging

Niet

Verweerdheid

Niet

Verwijdering
Handeling

Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse

2

Gebruikte versie classificatiemodel

TNO 2.1 18072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

Werkplanelementen
Containment RK2
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.
Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.
Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(156601)

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 oktober 2014 om 15h16 (156603)
Ingenieursbureau Broomans BV

SCA-code: 07-D070008.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070008.01-77368];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Lepelaarstraat 2 t/m 129, Ilpendam

Projectcode

77368

Projectnaam

Voormalig bejaardenhuis

Broncode

77368-01 en 77368-02

Bronnaam

Zeil in keukens (SMA-rt bijlage 7)

Feiten
Productspecificatie

Vinylzeil

Hechtgebondenheid

Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

192 m²

Percentage Chrysotiel

30 - 60 %

Percentage Amfibool

n.v.t.

Analysecertificaatnummer

STL.3129

Situatie
Bevestiging

Gelijmd

Binnen / buiten

Binnen

Beschadiging

Licht

Verweerdheid

Niet

Verwijdering
Handeling

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse

2

Gebruikte versie classificatiemodel

TNO 2.1 18072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

Werkplanelementen
Containment RK2
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.
Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.
Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(156603)

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 oktober 2014 om 15h16 (156607)
Ingenieursbureau Broomans BV

SCA-code: 07-D070008.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070008.01-77368];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Lepelaarstraat 2 t/m 129, Ilpendam

Projectcode

77368

Projectnaam

Voormalig bejaardenhuis

Broncode

77368-04

Bronnaam

Pakkingen in radiatoren (SMA-rt bijlage 8)

Feiten
Productspecificatie

Pakking

Hechtgebondenheid

Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

8 stuks

Percentage Chrysotiel

30 - 60 %

Percentage Amfibool

n.v.t.

Analysecertificaatnummer

STL.3129

Situatie
Bevestiging

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen / buiten

Binnen

Beschadiging

Niet

Verweerdheid

Niet

Verwijdering
Handeling

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse

1

Gebruikte versie classificatiemodel

TNO 2.1 18072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

Werkplanelementen
Risicoklasse 1
Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.
Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).
Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(156607)

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 oktober 2014 om 15h16 (156609)
Ingenieursbureau Broomans BV

SCA-code: 07-D070008.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070008.01-77368];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Lepelaarstraat 2 t/m 129, Ilpendam

Projectcode

77368

Projectnaam

Voormalig bejaardenhuis

Broncode

77368-05 en 77368-07

Bronnaam

Kit rondom beglazing in gevelkozijnen (SMA-rt bijlage 9a)

Feiten
Productspecificatie

Kit

Hechtgebondenheid

Hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

950 m¹

Percentage Chrysotiel

2-5%

Percentage Amfibool

n.v.t.

Analysecertificaatnummer

STL.3129

Situatie
Bevestiging

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen / buiten

Binnen

Beschadiging

Niet

Verweerdheid

Licht

Verwijdering
Handeling

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse

1

Gebruikte versie classificatiemodel

TNO 2.1 18072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

Werkplanelementen
Risicoklasse 1
Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.
Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).
Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(156609)

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 oktober 2014 om 15h16 (156613)
Ingenieursbureau Broomans BV

SCA-code: 07-D070008.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070008.01-77368];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Lepelaarstraat 2 t/m 129, Ilpendam

Projectcode

77368

Projectnaam

Voormalig bejaardenhuis

Broncode

77368-05 en 77368-07

Bronnaam

Kit rondom beglazing in gevelkozijnen (SMA-rt bijlage 9b)

Feiten
Productspecificatie

Kit

Hechtgebondenheid

Hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

950 m¹

Percentage Chrysotiel

2-5%

Percentage Amfibool

n.v.t.

Analysecertificaatnummer

STL.3129

Situatie
Bevestiging

Gekit

Binnen / buiten

Binnen

Beschadiging

Niet

Verweerdheid

Licht

Verwijdering
Handeling

Afsteken

Risicoclassificatie
Risicoklasse

2

Gebruikte versie classificatiemodel

TNO 2.1 18072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

Werkplanelementen
Containment RK2
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.
Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.
Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(156613)

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 oktober 2014 om 15h16 (156618)
Ingenieursbureau Broomans BV

SCA-code: 07-D070008.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070008.01-77368];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Lepelaarstraat 2 t/m 129, Ilpendam

Projectcode

77368

Projectnaam

Voormalig bejaardenhuis

Broncode

77368-06

Bronnaam

Bloembak op balkon (SMA-rt bijlage 10)

Feiten
Productspecificatie

Asbestcement bloembak

Hechtgebondenheid

Hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

1 stuks

Percentage Chrysotiel

10 - 15 %

Percentage Amfibool

n.v.t.

Analysecertificaatnummer

STL.3129

Situatie
Bevestiging

Los

Binnen / buiten

Buiten

Beschadiging

Niet

Verweerdheid

Licht

Extra vragen
Vraag:

Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord:

Ja

Verwijdering
Handeling

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse

1

Gebruikte versie classificatiemodel

TNO 2.1 18072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

Werkplanelementen
Risicoklasse 1
Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.
Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).
Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(156618)

77368-19-M17

77368-08-M7
77368-11-M10
77368-09-M8
77368-10-M9
77368-16
77368-04

77368-14-M13
77368-12-M11
77368-18
77368-17-M15

77368-15-M14

77368-13-M12

Legenda:

Het asbesthoudende zeil in de keukens
van de (voormalige) woningen is met
lichtrode markeringen aangegeven, dit
betreft broncode 77368-02-M16.

= Asbesthoudende toepassing
= Asbestverdachte toepassing
= Asbestvrije toepassing
= Niet toegankelijke ruimte, koof of schacht
= Geen deel van het onderzoek

Ingenieursbureau Broomans BV
Gecertificeerd deskundig bureau voor asbestonderzoek

Asbestinventarisatie "Voormalig bejaardenhuis"
Lepelaarstraat 2 t/m 129 te Ilpendam
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*STL.3129*

ANALYSERAPPORT

Stella projectnummer: STL.3129

Ingenieursbureau Broomans BV
t.a.v. Dhr. Robin de Vries
Melkweg 8
1841JJ Stompetoren

OPDRACHTGEGEVENS
ref. opdrachtgever:

77368

versie

1

locatie monsterneming:

--

datum rapportage:

23-10-14

monsterneming door:

Robin de Vries

aantal monsters:

20

datum aanmelding:

22-10-14

datum analyse:

23-10-14

RESULTATEN

analyse materiaal / kleefmonster mbv optische microscopie conform:

NEN 5896

monster nummer / omschrijving

type

asbest*

massa %

binding*

Stella ID

01-M1 - Zeil, 1e verdieping keuken

zeil (Zeil)

chrysotiel

30-60

NH

13423

03-M2 - Plaatmateriaal, 1e verdieping kamer 28
rondom staalconstructie

plaat

n.a.

< 0,1

n.v.t.

13424

04-M3 - Pakking, 1e verdieping radiator

pakking

chrysotiel

30-60

NH

13425

05-M4 - Kit, 1e verdieping rondom beglazing
gevelkozijnen t.p.v. balkon

kit

chrysotiel

2-5

H

13426

06-M5 - Bloembak, 1e verdieping balkon

cement

chrysotiel

10-15

H

13427

07-M6 - Kit, 1e verdieping rondom beglazing
gevelkozijn

kit

chrysotiel

2-5

H

13428

08-M7 - Plaatmateriaal, oude ketelhuis in deur

plaat

chrysotiel

2-5

H

13429

09-M8 - Golfplaat, oude ketelhuis in betonnen
opstort

cement

chrysotiel
crocidoliet

10-15
2-5

H

13430

10-M9 - Pakking, oude ketelhuis tussen flenzen

pakking

chrysotiel

30-60

NH

13431

11-M10 - Koord, oude ketelhuis rondom
inspectieluik

koord

chrysotiel

>60

NH

13432

12-M11 - Plaatmateriaal, nieuwe ketelhuis
boven toegangsdeur

plaat (board)

chrysotiel
amosiet

5-10
5-10

NH

13433

13-M12 - Plaatmateriaal, nieuwe ketelhuis
boven raampartij

plaat

n.a.

< 0,1

n.v.t.

13434

14-M13 - Golfplaat, nieuwe ketelhuis in
betonnen opstort

cement

chrysotiel

10-15

H

13435
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15-M14 - Pakking, nieuwe ketelhuis tussen de
flenzen

pakking

chrysotiel

30-60

NH

13436

17-M15 - Pakking, gasmeterruimte tussen de
flenzen

pakking

chrysotiel

30-60

NH

13437

02-M16 - Zeil, begane grond keuken

zeil (Zeil)

chrysotiel

30-60

NH

13438

19-M17 - Plaatmateriaal, begane grond
jeugdhonk

plaat

chrysotiel

10-15

H

13439

07-M18 - Kit, begane grond rondom beglazing
gevelkozijnen

kit

chrysotiel

2-5

H

13440

20-M19 - Bitumen teerlaag, dak

bitumen (bitumen
teerlaag)

n.a.

< 0,1

n.v.t.

13441

21-M20 - Stopverf, buitengevel rondom
beglazing gevelkozijnen

stopverf (Stopverf)

n.a.

< 0,1

n.v.t.

13442

autorisatie:
Hoofd Laboratorium, dhr. J. Buissant des Amorie
*Toelichting: H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aangetoond
Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan
zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan
over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen van de monsterneming. Bij materiaaltype en binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van
Stella Analyse BV is geconstateerd. Deze kan afwijken van de waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld
colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen
wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig
kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle documenten behorende bij
deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit
verifiëren via verificatie@stellalab.nl ovv het projectnummer. Stella Lab is een handelsnaam van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is een door de Raad voor
Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L591.
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Kaart: Niet genormeerde waterkering

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland
Woningbehoefte in de gemeente Waterland
In 2013 heeft de gemeente Waterland het ‘Volkshuisvestingsplan Gemeente Waterland 2013-2022’
op laten stellen 1). Uit dit onderzoek blijkt dat de woningbehoefte het best kan worden geraamd op
basis van de te verwachten huishoudensontwikkeling. Ieder huishouden heeft immers een woning
nodig, zodat de groei van huishoudens een goede indicatie is voor de toekomstige woningbehoefte.
De autonome groei van huishoudens was over de afgelopen 10 jaar gemiddeld 40-50 huishoudens
per jaar. Op een totaal van ruim 7000 woningen is dit iets meer dan 0,5% per jaar wat een reëel
beeld is voor een gemeente die niet buitengewoon vergrijst is. Als er rekening wordt gehouden met
vestiging en vertrek van inwoners was er een groei van gemiddeld 30 huishoudens per jaar. Dit
lagere aantal komt door een geringe woningproductie in de jaren 2005 - 2008 waardoor starters
gedwongen waren zich elders te vestigen. Als deze jaren niet worden meegenomen dan komt
Waterland de afgelopen jaren tot een groei van 50 huishoudens per jaar.
Uit het rapport blijkt dat de autonome groei tot 2040 ongeveer 30-40 huishoudens per jaar zal
bedragen. De groeipotentie wordt met 70-80 huishoudens per jaar (hetgeen meerdere keren bij
voldoende woningproductie is gerealiseerd) overigens substantieel hoger ingeschat.
In het rapport wordt geconcludeerd dat het aantal plannen dat de gemeente voor de komende 10
jaar in de pijplijn heeft, redelijk overeen komen met de woningvraag in de gemeente Waterland. Tot
2020 heeft de gemeente 416 woningen in de pijplijn. Dat betekent een woningproductie van
gemiddeld 70 woningen per jaar. Dat komt overeen met de ingeschatte groeipotentie in Waterland
de komende jaren van 70-80 huishoudens per jaar.
De woningbehoefte van de natuurlijke aanwas vraagt om eengezinswoningen en woningen voor de
lagere middeninkomens. De woningvraag ten behoeve van de marktpotentie vraagt om
eengezinswoningen in het duurdere segment.
Woningbehoefte in de regio
De gemeente Waterland maakt onderdeel uit van de Stadsregio Amsterdam. De woningmarkt in deze
regio laat zich het beste typeren als een ‘roltrap’ 2).
Er is sprake van één samenhangende woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam 3). Vanuit heel
Nederland en daarbuiten stromen jonge huishoudens, meestal studenten, maar ook jong
afgestudeerden, de regio in, voor het overgrote deel in Amsterdam, maar ook in Haarlem, Diemen en
Amstelveen. Eenmaal in Amsterdam of Haarlem gevestigd maken zij een inkomensontwikkeling door,
nadat ze zijn afgestudeerd en een baan hebben gevonden. Dat is ook het moment dat een deel van
de huishoudens, vaak in de gezinsfase, weer vertrekt naar de regio of daarbuiten. Amsterdam en
Haarlem vormen zo als centrumgemeenten de verbindende schakels tussen de gemeenten in de
Metropoolregio.

1)
2)
3)

Ten behoeve van dit rapport is alleen gebruik gemaakt van de in het plan opgenomen feitelijke en cijfermatige
informatie.
Wonen in de regio, Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland / IJmond, maart 2014.
De Metropoolregio Amsterdam bestaat uit de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster,
Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude,
Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden,
Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Hoorn, Velsen, Waterland, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad,
Zandvoort en Zeevang.

Voor het goed functioneren van de woningmarkt is het belangrijk dat de roltrap in beweging blijft. De
instroom van studenten en jong hoogopgeleiden in de regio is daarnaast belangrijk voor het
vestigingsklimaat en de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio. Zij zorgen immers
voor de aanwezigheid van voldoende hoogopgeleid arbeidspotentieel. In een later stadium moeten
er voldoende aantrekkelijke woningen zijn om deze huishoudens ook vast te houden in de regio.
Hierin vervullen de regiogemeenten, waaronder de gemeente Waterland, een belangrijke rol. De
doorstroom van huishoudens uit Amsterdam, maar ook uit de andere centrumgemeenten, is verder
belangrijk voor een evenwichtige demografische opbouw van veel regiogemeenten. Zonder die
doorstroom neemt de vergroening af en komt de vergrijzing sneller in beeld, is er minder draagvlak
voor voorzieningen en neemt daarmee de leefbaarheid af. Binnen de regio heeft elke gemeente een
eigen functie en profiel. Dit bepaalt ook de plaats van de gemeenten binnen de roltrap en heeft
gevolgen voor de mate waarin de impact van de veranderingen op de woningmarkt voelbaar zijn.
Het mechanisme van de roltrap is leidend geworden voor de samenwerking op het gebied van
woningmarktopgaven in de regio. Deze opgaven manifesteren zich in de kwantitatieve en
kwalitatieve balans tussen vraag en aanbod op de regionale woningmarkt en in kansen en
bedreigingen die er liggen. In 2012 ontstond daarom een samenwerkingsproces tussen gemeenten,
de grootste regionale woningcorporaties en marktpartijen als ontwikkelaars en beleggers.
De gemeente Waterland is in het Regionale Actie Programma (RAP) Amsterdam opgenomen. Het
RAP is vastgesteld op 23 januari 2012. Voor de verschillende regio’s in Noord-Holland is een RAP
opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over het woningbouwprogramma binnen de regio. Doel is
een verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod. In het RAP is afgesproken dat de
gemeenten van de Stadsregio Amsterdam zich inzetten om 32.517 4) nieuwbouwwoningen in de
periode 2010 - 2014 te realiseren. In het RAP is de vaste plancapaciteit 5) opgenomen en in het kader
daarvan met de regiogemeenten afgestemd.
In 2013 is door de Stadsregio Amsterdam een notitie 6) opgesteld waarin de stand van zaken met
betrekking tot de gemaakte afspraken in het RAP is benoemd. In de notitie is aangegeven dat het nog
niet zeker is of het afgesproken aantal nieuwbouwwoningen ook daadwerkelijk gehaald wordt. Uit
meerdere onderzoeken 7) van de afgelopen jaren is gebleken dat de woningbehoefte in de regio
Amsterdam veel hoger ligt dan destijds (2009) werd aangenomen. Om in deze behoefte te voorzien
moeten er dus nog meer woningen worden gebouwd. Daarom is het van groot belang om de
woningbouw in de Stadsregio Amsterdam te stimuleren. Uit onderzoek van de provincie NoordHolland in 2013 8) blijkt dat de woningbehoefte in de Stadsregio Amsterdam in de periode 2013-2040
128.000 woningen bedraagt terwijl de plancapaciteit (harde en zachte plannen) in diezelfde regio
114.000 bedraagt (zie figuur 1). In de notitie wordt gesproken van een paradoxale situatie waarin bij
een groeiende woningbehoefte in de regio, de verhuisdynamiek en afzetbaarheid van woningen
enorm is teruggelopen. Deze situatie vormt een reële bedreiging voor de woontoegankelijkheid en
aantrekkelijkheid van de hele regio en daarmee voor economische vitaliteit van een van de
belangrijkste woon-/werkgebieden van Nederland.

4)

5)
6)
7)
8)

Voor de Stadsregio Amsterdam zijn voor wat betreft de systematiek van het RAP zijn afwijkende afspraken
gemaakt vanwege de status van het samenwerkingsverband en het reeds ingezette traject. In de Stadsregio is
vanwege de hoge woningbehoefte niet zozeer ingezet op kwantitatieve afspraken maar kent het proces vooral
een kwalitatieve insteek. De kwantitatieve cijfers die in het RAP zijn genoemd moeten dan ook met omzichtigheid
worden benaderd.
Plancapaciteit Noord-Holland 2014, Stadsregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, 2014.
Stand van zaken RAP Stadsregio Amsterdam, 2013.
http://www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/ruimte-wonen-0/wonen/beleid-onderzoek/
Woningbouwmonitor 2013 Stadsregio Amsterdam.

Figuur 1: Woningbehoefte tot 2040 en beschikbare plancapaciteit; bron: Woningbouwmonitor 2013
Stadsregio Amsterdam
Uit de notitie blijkt dat het uitgangspunt moet zijn het in werking houden van de zogenaamde roltrap
op de woningmarkt: de instroom en doorstroom van jonge professionals in met name een centrumstedelijk woonmilieu en de doorstroom van jonge gezinnen naar milieus met meer ruimte in en om
de woning. De doorstromende gezinnen maken dan weer plaats voor nieuwe instroom.
Achterliggende gedachte daarbij is dat deze roltrapbeweging het meeste bijdraagt aan de
economische en demografische groei en bloei van de hele regio. Tevens zijn de genoemde
bevolkingsgroepen het meest actief op de woningmarkt.
De provincie Noord-Holland voert jaarlijks de monitor woningbouw uit. In de Woningbouwmonitor
2013 is aangegeven dat de demografische ontwikkeling van de Stadsregio Amsterdam gekenmerkt
wordt door een groei van de bevolking. Het aantal huishoudens groeit sneller dan de
woningvoorraad, de nieuwbouwproductie daalt en het aantal verleende omgevingsvergunningen
bevindt zich op een historische dieptepunt. Gevolg van de dalende productie is een oplopend
woningtekort in het zuiden van de provincie. Het oplopende woningtekort is in deze regio het
voornaamste probleem. Voor de regio Waterland is het woningtekort de afgelopen 5 jaar redelijk
stabiel gebleven op 2% jaar (verschil tussen de gewenste woningvoorraad en de daadwerkelijke
woningvoorraad). De prognose is echter dat dit tekort tot 2018 oploopt tot 3%.

Figuur 2: Woningtekort in %; bron: Woningbouwmonitor 2013 Stadsregio Amsterdam.

Om beter zicht te krijgen op de veranderende woningmarkt en de opgaven die dit met zich
meebrengt hebben de Stadsregio Amsterdam, regio Zuid-Kennemerland/IJmond en de gemeente
Almere samen met de woningcorporaties een gezamenlijk verhuisbewegingen- en
verhuiswensenonderzoek uitgevoerd9).
Hieruit blijkt dat de woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam sterk in beweging is. De
economische crisis heeft gezorgd voor een aantal veranderingen die mogelijk ook deels structureel
zijn. Voor wat betreft de koopmarkt is de aanbodmarkt van voor de crises veranderd in een
vragersmarkt. Woningen zijn in prijs gedaald, staan langer te koop en nieuwbouwprojecten komen
moeilijker van de grond. De tijd van grootschalige gebiedsontwikkelingen lijkt voorbij. Het accent
komt meer te liggen op vraaggericht bouwen, waarbij de consument meer invloed krijgt op de
woning. Voor het goed functioneren van de woningmarkt is het belangrijk dat de eerder genoemde
roltrap in beweging blijft.
In het rapport wordt geconcludeerd dat het aantal huishoudens in de regio aanzienlijk is
toegenomen. De verhuisdynamiek en doorstroming binnen de regio is wel sterk afgenomen.
Jongeren komen de steden nog wel in, maar de uitstroom van huishoudens uit de stad naar de
regiogemeenten blijft achter. Gezinnen blijven langer in de stad wonen. Dit is een trend die al langer
gaande is, maar versterkt wordt sinds het stilvallen van de koopwoningmarkt. Gezinnen die voorheen
kozen voor een woning in de regio of daarbuiten, stellen hun verhuizing nu uit. De regiogemeenten
hebben in verschillende mate te maken met een verminderde instroom van jonge gezinnen. De
vergrijzing in de regio zal daarmee eerder in beeld komen.
In het onderzoek zijn de verhuisstromen tussen de verschillende sub regio’s inzichtelijk gemaakt. De
verhuizingen tussen gemeenten zijn afgenomen in de periode 2011 tot en met 2012 ten opzichte van
de periode 2007 tot en met 2008. In de periode 2007/2008 was circa 23% van de huishoudens in de
regio verhuisd, in de periode 2011/2012 is dit afgenomen tot 20%. Een deel van de huishoudens zou
wel willen verhuizen, maar ervaart belemmeringen die verband houden met de crisis. De aard van
deze belemmeringen verschilt naar gelang het inkomen: voor ongeveer 30% van de huishoudens met
een laag inkomen is de eigen financiële situatie een reden om niet te verhuizen, dit geldt bij hogere
inkomens veel minder (15%). Voor hen is de situatie op de woningmarkt vaak een reden om niet te
verhuizen (25%), iets wat bij lagere inkomens minder speelt (14%).
In de periode 2007/2008 zijn 210 huishoudens vertrokken vanuit Amsterdam naar de Stadsregio
Noord-Oost (Zeevang, Waterland en Edam-Volendam). In de periode 2011/2012 is dit aantal
gestegen naar 230 huishoudens. Geconcludeerd kan worden dat de Stadsregio Noord-Oost in de
periode 2011/2012 nog steeds veel huishoudens aantrekt vanuit de regio. Terwijl het aantal
verhuizingen in de regio gemiddeld met 20% is afgenomen, is het aantal verhuizingen vanuit
Amsterdam naar de Stadsregio Noord-Oost met 9,5% gestegen.
Conclusie
Op basis van het voorgaande kan het volgende worden geconcludeerd:
1. Op basis van migratiesaldo nul wordt in de gemeente Waterland tot 2040 een autonome
woningbehoefte aan 30-40 woningen per jaar voorspeld.
2. De groeipotentie (i.c. de lokale en de regionale vraag) wordt met 70-80 woningen per jaar
substantieel hoger ingeschat.
3. Er is een oplopend woningtekort in de Stadsregio Amsterdam. De regio, waar gemeente
Waterland onderdeel van uitmaakt, wordt getypeerd als roltrapregio. Het in werking houden van
de zogenaamde roltrap draagt bij aan de economische en demografische groei en bloei van de
9)

Wonen in de regio, Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/IJmond, maart 2014.

hele regio. De Stadsregio Amsterdam Noord, waar de gemeente Waterland deel van uitmaakt,
vervult in deze roltrap een rol voor opvang van doorstromende jonge gezinnen vanuit de stad.
4. Het onderzoek ‘Wonen in de regio’ laat zien dat het aantal huishoudens in de regio aanzienlijk is
toegenomen maar de verhuisdynamiek en doorstroming in de regio sterk is afgenomen. De
verhuisstromen vanuit Amsterdam naar de Stadsregio Noord-Oost is echter licht gestegen.
Instromers vanuit de regio betreffen voor het grootste deel gezinnen met kinderen.
Bronvermelding
Voor het opstellen van deze notitie zijn de volgende bronnen gehanteerd:
1. Volkshuisvestingsplan Gemeente Waterland 2013-2022, 2013.
Het rapport bevat een inventarisatie van de vraag en het aanbod van woningen, de match
hiertussen en een vertaalslag van de geconstateerde (mis)match naar een prioriteringsmodel. Uit
het rapport blijkt aan welk type woningen (senioren, jongeren/starters) de komende jaren (tot
2022) behoefte is.
2. Plancapaciteit Metropoolregio Amsterdam 2014.
Uit het rapport kan per regio en gemeente worden opgemaakt waar en hoeveel
woningbouwplannen in de pijplijn zit.
3. Wonen in de regio, Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland /
IJmond, maart 2014.
Een onderzoek naar woonsituatie, woonwensen en verhuisbewegingen van huishoudens. Dit
rapport kan worden gebruikt bij het aantonen van de feitelijke (door verhuisbewegingen
aangetoonde) behoefte aan woningen
4. Stand-van-zaken RAP Stadsregio Amsterdam, 2013.
Deze notitie gaat in op de in het kader van de ‘regionale actieprogramma’s’ gemaakte afspraken
en op welke wijze deze de afgelopen jaren zijn nageleefd en welke acties er nog op stapel staan.
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6. Actieprogramma Regionale Woningmarkt 2011 - 2014, Stadsregio, 2012 (incl. oplegnotitie).
Hierin staan de afspraken die in het kader van de Regionale Actie Programma’s zijn gemaakt. Uit
het stuk kan worden opgemaakt hoeveel woningen in de Stadsregio moeten worden gerealiseerd.

