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Asbestonderzoek in bergingen afgerond
Geachte bewoners,
De 2e onderzoeksronde is afgerond
Gisteren heeft een 2e, uitgebreide onderzoeksronde plaatsgevonden en deze is circa 16:30 uur afgerond.
In ‘maanmanpak’ zijn de bergingen geopend en zijn luchtmonsters en kleefmonsters genomen. Deze
monsters worden nu in een laboratorium nader onderzocht. Vanwege Bevrijdingsdag 5 mei, is het
laboratorium gesloten en ook op 6 mei. Dit betekent dat de uitslag en het rapport waarschijnlijk over
anderhalve week verschijnen. Tot die tijd is er niet veel te melden over de vervolgacties.
Op basis van het onderzoeksrapport zullen op de kortst mogelijke termijn diverse offertes worden
opgevraagd, een bedrijf worden gekozen en afspraken worden gemaakt tot daadwerkelijke sanering.
Tot die tijd blijft de huidige toestand ongewijzigd.
Zeker is echter dat sanering gaat plaatsvinden. Of er consequenties zijn omtrent besmette goederen in de
bergingen is nog niets te zeggen.
Diverse leden hebben gevraagd of er iets bekend is of bergingen moeten worden leeggeruimd om de
sanering mogelijk te maken. Hierop is nog geen antwoord te geven,dit is afhankelijk van het bedrijf dat
de sanering zal gaan uitvoeren. Waarschijnlijk zal er een ‘werkruimte’ rondom de asbestlocatie benodigd
zijn. Zodra wij hierover meer informatie hebben, zullen wij u daarover informeren.
Achtergrond informatie
Een bestuursdelegatie heeft gisteren een kort gesprek gehad met de onderzoeker van Sanitas. Deze
onderzoeker werkt onafhankelijk en voert de onderzoeken uit. Hij heeft desgevraagd iets verteld over de
werkwijze. Hieronder volgt kort de gebruikelijke werkwijze.
Type A onderzoek:
Er wordt eerst een type A onderzoek gehouden. Dit onderzoek betreft een inventarisatie van de ruimtes
waar daadwerkelijk asbestplaten zitten. Bij dit type A onderzoek worden her en der steekproeven
genomen, die in het laboratorium worden onderzocht. Dit onderzoek leidt tot een advies NEN2991, een
Luchtrisico beoordelingsonderzoek. Het onderzoek volgens NEN2991 heeft gisteren (3 mei)
plaatsgevonden.
Tijdens het type A onderzoek van 26 april is bij een kleefmonsterproef vastgesteld dat het hier om een
van de amosiet asbest gaat, met naaldvormige vezels.
Dank voor de goede medewerking
Het bestuur bedankt alle leden voor hun voorbeeldige medewerking. Alle bergingen, waarvoor sleutels
zijn opgevraagd, konden worden onderzocht.
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