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TOETSINGSFORMULIER RUIMTE VOOR RUIMTE
AAVRAAGNUMMER RO
BEHANDELEND RO AMBTENAAR
NAAM AANVRAGER

C2236389/4454019

NAAM BELANGHEBBENDE

MTS SLUIJS-OERLEMANS
VROENHOUTSEWEG 16
4703 SJ ROOSENDAAL

GEMEENTE ROOSENDAAL

AANTAL KAVELS

1

RVR LOCATIE

Hogeweg roosendaal

VERVREEMDER STALRUIMTE

idem

AANTAL M2

1345 M2

RELATIENUMMER

110204991

COPIE SLOOPMELDING

JA

VERKLARING GEMEENTESLOOP

JA

ASBESTINVENTARISATIE

JA

VERKLARING VERWIJDERING ASBEST

JA

STORTBONNEN ASBEST

JA

HERBESTEMMING SLOOPLOCATIE

JA NL.IMRO.1674.2110VROENHOUT16-0201

WIJZEGING BESTEMMING

JA

VERKLARING AFZIEN SLOOPSUBSIDIE

JA

CONTROLE RBV LIJST
VERVREEMDER FOSFAATRECHTEN

IDEM

IN PRODUCTIE 10-9-99

ja

AANTAL KG DOORHALING GRGEB
INTREKKING MILIEUVERGUNNING

3500
JA

IIII
Rijksdienst voor Or nemend
Nederland
!

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
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Overzicht

hlarilemnat 3
Assen
Pestbus 40225
8004 DE ZvoHe
mijn ne . nE

Geregistreerde dierproductierechtn
......::

- ...................................................................................................

KvK-nummer

20151724

Naarn

M.J.P. OERLENIAN5 EN WMGSLUYS

Retlenummem

110204991

Adres

VROENHOUTSEWEG 15

Volgnummer

14

Pleats

4703 33 ROOSENDAAL

T 088 042 42 42

.

Datum
45 mei 2113

.

Uw dierproductierechten per jaar
Pluirnveerecht

Varkensrecht

Jaar

Aantal eenheden

Aantal eenheden

2018

0

653,2

.

019

I 701,2

Uw verwerkte mutaties
Kenmerk mutatie

Datum mutatie

Omschrijving mutatie

Soort recht

Aantal eenheden

Rij-/afboeking

18-05-2018

Overdracht productierechten

Varkenseer heden

28,0

bij

125118

18-05-2018

.

Varkenseenheden

20,0

bij

106123

Opmerkingen over uw verwerkte mutaties
Kenmerk mutatie

Reden mutatie

100118

Nay. een vorwerk, forrnJher Overdracht Productierechten' met nummer 20503008 en wederpartij Boomkwekerij Come De Nja

106133

-

Nnv. een oarvnerW lormuler Overdracht Productierechten met nummer 20503010 en wederpartij Maatschap Van Overveld-Potters.

Uw geregistreerde stallen
\JROENHOUT5EWEG 15, 470333 ROOSENDAAL
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VROENEOUTSEWG 16
4703SJ ROOSENDAAL
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uw brief van

uw kenmerk

datum

ons kenmerk

onderwerp

doorkiesnummer

23 februari 2000
bijlagen

Overzicht van uw bedrijfssituatie
in verband met mestproductierechten en varkensrechten.
overzicht nummer 5
U ontvangt dit overzicht omdat u een wijziging in uw
hedrijfssituacie hebt doorgegeven, of omdat u hebt gevraagd om
het overzicht. In dit overzicht vindt u de oppervlaVte
landbouwgrond (1), de mestproductierechten (2 en 3): en uw
varkensrechten (4 en 5) zoals die voor uw bedrijf zijn
geregistreerd.
Zie de bijlage voor meer informatie.
1 Oppervlakte landbouwgrond op 30 december 1998.
De oppervlakte is van belang voor uw grondgebonden
mestproductierechten (zie 2 en 3) en uw niet-verhandelbare

varkensrechten .

Mandemoat 4
Postadres:
Postbus 32 2
9400 AH Assen
Telefoon

(oscn)

grond in eigendom
grond in zakelijk gebruik

1.12
0.00

grond in reguliere pacht

0.00

totaal landbouwgrond

1. 12 ha

4

Th Th 85

Fax (0592) 31

3505

Giro; 566252

2 Mestproductierechten 1998 in kg fosfaat
Hieronder staat hoeveel kg u in heel 1998 mag produceren
grondgebonden
niet-gebonden
Rundvee/Kalkoenen
Varkens/Kippen*

Schapen
GVNEK**

140
niet-verplaatsbaar
60
193

verplaatsbaar
0
3047

0
0

Totaal grondgebonden en niet-gebonden In 1998

107
0
3547 kg

Varkens/Kippen kunt u vanaf 1 september 1998 niet
meer benutten voor het houden van varkens!
** GVNEK
geiten, vossen, nertsen, eenden, konijnen
*

-

Mestnummer t 117019798-05

3 Mestproductierechten 1999 in kg fosfaat
Mestproductierechten die u vanaf 1 januari 1999 mag produceren.
Verplaatsbare mestproductierechten kunt u verplaatsen of verkopen.
grondgebonden
niet-gebonden
Rundvee/Kalkoenen
Varkens/Kippen*
Schapen
GVNEK**

140
niet-verplaatsbaar
60
0
0
0

Totaal grondgebonden en niet-gebonden in 1999

verplaatsbaar
0
0
107
0
307 kg

* Varkens/Kippen kunt u vanaf 1 september 1998 niet
meer benutten voor het houden van varkens!

** GVNEK = geiten, vossen, nertsen, eenden, konijnen
4 Varkensrechten 1998 in varkenseenheden (=ve)
Hieronder staat hoeveel varkenseenheden u vanaf 1 januari 1998
gemiddeld mag houden. U kunt alle varkensrechten vervreemden
met uitzondering van de (voorwaardelijke) niet-verhandelbare
varkensrechten.
fokzeugen
verhandelbaar
niet verhandelbaar
beperkt verhandelbaar
voorwaardelijk/verhandelbaar
voorwaardelijk/niet-verhandelbaar
voorwaardelijk/beperkt-verhandelbaar
totaal varkensrechten in 1998

596.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

niet-fokzeugen
16.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

612.0 ve

5 Varkensrechten 1999 in varkenseenheden (.=ve)
Hieronder staat hoeveel varkenseenheden u vanaf 1 januari 1999
gemiddeld mag houden. U kunt alle varkensrechten vervreemden
niet uitzondering van de (voorwaardelijke) niet-verhandelbare
varkensrech t en .
verhandelbaar
niet verhandelbaar
beperkt verhandelbaar
voorwaardelijk/verhandelbaar
voorwaardelijk/niet-verhandelbaar
voorwaardelijk/beperkt-verhandelbaar
totaal varkensrechten in 1999

fokzeugen
596.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

612.0 ve

niet-fokzeugen
16.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Mestnummer

117019798-05

6 Ligging van uw bedrijf
Voor uw mestproductierechteu buiten de concentratiegebieden.
Voor uw varkensrechten buiten de concentratiegebieden.

7 Locaties
VROENIIOIJTSEWG 16

4703SJ ROOSENDAAL

Het is mogelijk dat in bovenstaand overzicht nog niet alle bij
Bureau Heffingen ontvangen mutaties in uw bedrijfssituatie zijn
verwerkt. Indien deze mutaties worden verwerkt ontvangt u een
nieuw overzicht.

HET HOOFD BUREAU HEFFINGEN,
voor deze

mr. ing. A. Knol
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ASBESTINVENTARISATIE

Vroenhoutseweg 16 te Roosendaal
projectnummer AS 197638
27 februari 2019

Titelblad
Omvang onderzoek

gehele bouwwerk / object
gedeelte bouwwerk / object
bouwwerk en/of object, inclusief gebied rondom
uitsluitend gebied rondom bouwwerk en/of object

niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
uitsluitend verwijdering gerapporteerde asbesthoudende bronnen
renovatie zonder aantasting bouwkundige integriteit
volledige renovatie en/of totaalsloop

Geschiktheid

Omschrijving

varkensstal

Projectnummer

AS 197638

Autorisatiedatum

27 februari 2019

(namens) Opdrachtgever Van Loon Grondwerken BV te Wouw
De heer A. van Loon
Uitvoering

Adviesbureau Flamant BV
Paardeweide 24B, 4824 EH Breda
Postbus 8815, 4820 BC Breda
telefoon: 076-542 95 63 optie 2
email: asbest@flamant.nl

SCA-code

07-D070124.01

Praktijkonderzoek/
rapportage
Autorisatie

De heer P.H.M. van Steenderen DIA-code
Mevrouw ing. T. Verhoeven
DIA-code

certificaatnummer

07-D070124

04E-021118-140453
04E-220318-140409

Deze rapportage is geheel digitaal vervaardigd en elektronisch ondertekend. De elektronische ondertekening is geborgd in het
gecertificeerde kwaliteitszorgsysteem van Adviesbureau Flamant BV. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document, kan dit
worden geverifieerd door een bericht te sturen aan asbest@flamant.nl, onder vermelding van het projectnummer en de
autorisatiedatum.
Het is niet toegestaan deze rapportage, zonder schriftelijke toestemming van Adviesbureau Flamant BV, anders dan in zijn geheel,
inclusief de bijlagen, te reproduceren. Adviesbureau Flamant BV verplicht zich om alleen aan de opdrachtgever en/of de genoemde
partij welke namens de opdrachtgever optreedt, de onderzoeksuitslagen te rapporteren. Aan derden wordt slechts gerapporteerd na
verificatie en zonodig schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
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1. INLEIDING
In opdracht van Van Loon Grondwerken BV te Wouw heeft Adviesbureau Flamant BV op 21
februari 2019 een asbestinventarisatie uitgevoerd in de varkensstal gelegen op het perceel
Vroenhoutseweg 16 , te Roosendaal. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen sloop van
de varkensstal.

1.1 Certificering
Adviesbureau Flamant BV is gecertificeerd bij Normec Certification BV te Geldermalsen onder SCAcode is 07-D070124.01. De uitvoerende en controlerende medewerkers zijn gecertificeerd
conform SC-560. De DIA-codes van de betrokken uitvoerende en controlerende medewerkers zijn
weergegeven op het titelblad.
Het bovenstaande betekent dat uiterste zorg aan het uitvoeren van opdrachten wordt besteed
hetgeen is geborgd in een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem. Het kwaliteitszorgsysteem omvat
onder andere een gericht kwaliteitsbeleid, controleerbare procedures en werkinstructies evenals
steekproefsgewijze controles door certificerende instellingen. Adviesbureau Flamant BV werkt
geheel onafhankelijk en heeft op geen enkele wijze betrokkenheid met de activiteiten van de
opdrachtgever.

1.2 Opdracht
De opdracht omvat het inventariseren van de varkensstal conform het certificatieschema zoals
gepubliceerd in de Staatscourant 64906, d.d. 30 november 2016 (hierna: certificatieschema).

1.3 Voorwaarden
Adviesbureau Flamant BV voert de werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit,
waarbij aan de inspanningsverplichting wordt voldaan. Het bereikte resultaat is echter niet
uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren die buiten de invloedsfeer van
Adviesbureau Flamant BV liggen. Deze factoren hebben betrekking op, bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend, het ontbreken van adequate bestekgegevens of niet visueel te detecteren materialen,
ook na een destructief onderzoek.
Derhalve kan geen garantie worden afgegeven dat bij sloop en/of renovatiewerkzaamheden min
of meer verborgen asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke niet als zodanig zijn
waargenomen. De kans op het onverhoopt aantreffen van niet geïdentificeerde asbesthoudende
materialen is echter gering.
Indien, bij sloop en/of renovatiewerkzaamheden, onverhoopt toch niet geïdentificeerde
asbesthoudende materialen worden aangetroffen, dient Adviesbureau Flamant BV hierover te
worden geïnformeerd. Adviesbureau Flamant BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet
waargenomen asbesthoudende materialen, indien de oorzaak buiten haar invloedssfeer ligt.
Adviesbureau Flamant BV stelt zich niet aansprakelijk voor de verwijderingskosten van deze
aangetroffen asbesthoudende materialen.
Onderhavige rapportage heeft een geldigheid van drie jaar, met ingang van de datum van
projectnummer AS 197638
Vroenhoutseweg 16 te Roosendaal
27 februari 2019
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autorisatie. Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen van de aangetroffen
asbesthoudende materialen onderhavige rapportage ouder is dan drie jaar, dan dient deze
getoetst te worden op actualiteit door Adviesbureau Flamant BV.
Veranderingen in de aard van een bouwwerk, door verbouwingen en/of renovaties kunnen
gevolgen hebben op de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen en/of verontreinigd
materiaal en/of constructieonderdelen in het bouwwerk.
In deze rapportage zijn foto’s en tekeningen opgenomen welke kleur bevatten. Om alle
onderdelen van de rapportage goed weer te geven, wordt geadviseerd de rapportage in kleur af te
drukken.
De aangegeven hoeveelheden zijn niet bedoeld als hoeveelheden voor bestek of aanbesteding
van de werkzaamheden. Op het werk dienen de hoeveelheden door de aannemer gecontroleerd
te worden.
Adviesbureau Flamant BV levert al haar diensten conform de Algemene Voorwaarden zoals
bijgevoegd in de bijlage.

1.4 Monstername
Tijdens monstername van asbestverdachte materialen zijn door de uitvoerende medewerker
persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen en is gebruik gemaakt van een stofzuiger, welke is
voorzien van een Hepa-filter. De locaties van monstername zijn gemarkeerd en zijn herleidbaar.
In de bijlagen zijn de SMA-rt bijlage(n) en het analysecertificaat weergegeven.
Alle door Adviesbureau Flamant BV genomen materiaalmonsters worden geanalyseerd door een
voor deze verrichting geaccrediteerd laboratorium. Alle bemonsterde locaties worden ingekapseld
ter voorkoming van emissie van asbestiforme vezels. De risicoklasse-indeling vindt plaats middels
het SMA-rt systeem.

projectnummer AS 197638
Vroenhoutseweg 16 te Roosendaal
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2. ONDERZOEKGEGEVENS
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de asbestinventarisatie weergegeven. Op de fotobladen
en/of de tekening(en) (zie bijlagen) wordt een visueel overzicht gegeven van de resultaten.

2.1 Vooronderzoek
Het betreft een varkensstal, gebouwd in drie delen. Het bouwjaar van de originele stal is 1977.
Middels een interview, direct voorafgaand aan het praktijkonderzoek, met de eigenaar is
informatie opgevraagd. Conform opgave van de eigenaar blijkt dat na het jaar 2000 de inrichting
van de varkensverblijven vernieuwd is en dat in 1993 de ligboxen voor drachtige zeugen voorzien
zijn van een asbestvrije stalinrichting.
De opdrachtgever en/of eigenaar heeft geen bouwtekeningen, kadastrale gegevens en/of
archiefdocumenten beschikbaar kunnen stellen, derhalve zijn luchtfoto’s bestudeerd (bron:
Google Maps en/of BGT-viewer).

2.2 Reikwijdte onderzoek
Onderzoek van losse inboedel, asbest in de bodem en (chemisch) afval vallen buiten het kader van
dit onderzoek.
Voor zover mogelijk is de gehele varkensstal onderzocht. De varkensstal is namelijk nog in gebruik.
De muren, wanden, vloeren en plafonds zijn steekproefsgewijs in elk vertrek en/of bouwdeel
onderzocht. Waargenomen is de varkensverblijven vernieuwd zijn.
De buitenschil is vanaf het maaiveld geïnspecteerd.
De funderingen en ondergrondse leidingen met de mestkelders zijn niet toegankelijk en derhalve
niet onderzocht. Het is echter niet aannemelijk dat in de funderingen en ondergrondse leidingen
met de mestkelders asbesthoudende materialen zijn toegepast.

2.3 Praktijkonderzoek
Het praktijkonderzoek betreft een visuele inspectie in combinatie met licht destructief onderzoek,
met gebruikmaking van handgereedschappen en/of elektrische gereedschappen, van de
onderzoekslocatie door één of meerdere medewerkers.

buitenschil varkensstal
Muren

betonsegmenten

Deuren/ kozijnen

hout

Dak

golfplaat
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Vroenhoutseweg 16 te Roosendaal
27 februari 2019

6/42

Buizen/ kanalen/
hemelwaterafvoer

kunststof

binnenafwerking varkensstal
Muren

betonsegmenten

Wanden, koven,
aftimmeringen

hout

Deuren/ kozijnen

hout

Vloeren

beton

Dakconstructie

Dupanol isolatieplaten

Fundering/
ondergrondse
leidingen

mestkelder aanwezig (geen vermoeden aanwezigheid asbest)
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2.4 Asbesthoudende toepassingen
In de onderstaande brontabellen zijn alle aangetroffen asbesthoudende toepassingen
weergegeven.

bron 1
locatie

dak middelste deel

type product

golfplaat, inclusief nokstukken

toepassing
product

dakbedekking

hoeveelheid (±)

totaal 670 m²

bevestiging

geschroefd

beschadiging

licht

verwering

licht

bereikbaarheid

goed

asbest

10-15% chrysotiel hechtgebonden

monster

PS3
L.1.210219.005470

hechtgebonden

hechtgebonden

risicoklasse

2

saneringsmethode

buitensanering (open lucht)

(m/m%)(analyseresultaat)

(oordeel DIA)

(conform SMA-rt)

aanbeveling

sanering voorafgaand aan renovatie en/of sloop

opmerkingen

geen windveren

Foto(s)
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bron 2
locatie

gevels middelste deel

type product

vlakke plaat

toepassing
product

windgeleiding

hoeveelheid (±)

totaal 80 m¹ lang
40 cm breed
totaal 32 m²

bevestiging

gespijkerd

beschadiging

licht

verwering

licht

bereikbaarheid

goed

asbest

10-15% chrysotiel hechtgebonden

monster

PS6
L.1.210219.005470

hechtgebonden

hechtgebonden

risicoklasse

2

saneringsmethode

buitensanering (open lucht)

(m/m%)(analyseresultaat)

(oordeel DIA)

(conform SMA-rt)

aanbeveling

sanering voorafgaand aan renovatie en/of sloop

opmerkingen

-

Foto(s)
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bron 3
locatie

achter varkensstal

type product

vlakke plaat

toepassing
product

restmateriaal

hoeveelheid (±)

totaal 0,5 m³

bevestiging

los

beschadiging

licht

verwering

licht

bereikbaarheid

goed

asbest

2-5% chrysotiel hechtgebonden

monster

PS7
L.1.210219.005470

hechtgebonden

hechtgebonden

risicoklasse

2

saneringsmethode

buitensanering (open lucht)

(m/m%)(analyseresultaat)

(oordeel DIA)

(conform SMA-rt)

aanbeveling

sanering voorafgaand aan renovatie en/of sloop

opmerkingen

-

Foto(s)
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2.5 Asbestvrije toepassingen
In de onderstaande brontabellen zijn alle aangetroffen verdachte toepassingen weergegeven
welke na de analyse van het materiaalmonster asbestvrij blijken te zijn.

bron A
locatie

gevels middelste deel

type product

betonsegmenten

toepassing
product

gevelconstructie

hoeveelheid (±)

totaal 120 m¹

bevestiging

geklemd

beschadiging

niet

verwering

niet

bereikbaarheid

goed

asbest

asbestvrij

monster

PS1
L.1.210219.005470

hechtgebonden

n.v.t.

risicoklasse

n.v.t.

saneringsmethode

n.v.t.

(m/m%)(analyseresultaat)

(oordeel DIA)

(conform SMA-rt)

aanbeveling

n.v.t.

opmerkingen

tussen de betonsegmenten geen kit aanwezig, betreft alle gevels
en een tussenwand

Foto(s)
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bron B
locatie

dak voorste deel

type product

golfplaat, inclusief nokstukken

toepassing
product

dakbedekking

hoeveelheid (±)

totaal 93 m²

bevestiging

geschroefd

beschadiging

licht

verwering

licht

bereikbaarheid

goed

asbest

asbestvrij

monster

PS2
L.1.210219.005470

hechtgebonden

n.v.t.

risicoklasse

n.v.t.

saneringsmethode

n.v.t.

(m/m%)(analyseresultaat)

(oordeel DIA)

(conform SMA-rt)

aanbeveling

n.v.t.

opmerkingen

windveren apart bemonsterd: zie bron E

Foto(s)
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bron C
locatie

dak achterste deel

type product

golfplaat, inclusief nokstukken en windveren

toepassing
product

dakbedekking

hoeveelheid (±)

totaal 360 m²

bevestiging

geschroefd

beschadiging

licht

verwering

licht

bereikbaarheid

goed

asbest

asbestvrij

monster

PS4
L.1.210219.005470

hechtgebonden

n.v.t.

risicoklasse

n.v.t.

saneringsmethode

n.v.t.

(m/m%)(analyseresultaat)

(oordeel DIA)

(conform SMA-rt)

aanbeveling

n.v.t.

opmerkingen

-

Foto(s)
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bron D
locatie

dak linker deel

type product

golfplaat, inclusief nokstukken en windveren

toepassing
product

dakbedekking

hoeveelheid (±)

totaal 491 m²

bevestiging

geschroefd

beschadiging

licht

verwering

licht

bereikbaarheid

goed

asbest

asbestvrij

monster

PS5
L.1.210219.005470

hechtgebonden

n.v.t.

risicoklasse

n.v.t.

saneringsmethode

n.v.t.

(m/m%)(analyseresultaat)

(oordeel DIA)

(conform SMA-rt)

aanbeveling

n.v.t.

opmerkingen

-

Foto(s)
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bron E
locatie

dak voorste deel

type product

windveren

toepassing
product

dakafwerking

hoeveelheid (±)

totaal 8 m²

bevestiging

geschroefd

beschadiging

licht

verwering

licht

bereikbaarheid

goed

asbest

asbestvrij

monster

PS8
L.1.210219.005470

hechtgebonden

n.v.t.

risicoklasse

n.v.t.

saneringsmethode

n.v.t.

(m/m%)(analyseresultaat)

(oordeel DIA)

(conform SMA-rt)

aanbeveling

n.v.t.

opmerkingen

-

Foto(s)
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3. SAMENVATTING
Adviesbureau Flamant BV heeft op 21 februari 2019 een asbestinventarisatie uitgevoerd in de
varkensstal gelegen op het perceel Vroenhoutseweg 16 , te Roosendaal. In de varkensstal zijn
asbesthoudende materialen aangetroffen.
Op de volgende locatie(s) zijn zowel asbestvrije als asbesthoudende materialen waargenomen:
bron

omschrijving

hoeveelheid (±)

risico
klasse

asbesthoudend:
bron 1

dakbedekking dak middelste deel

totaal 670 m²

2

bron 2

windgeleiding gevels middelste deel

totaal 80 m¹
lang
40 cm breed
totaal 32 m²

2

bron 3

restmateriaal achter varkensstal

totaal 0,5 m³

2

asbestvrij:
bron A

gevelconstructie gevels middelste deel

totaal 120 m¹

n.v.t.

bron B

dakbedekking dak voorste deel

totaal 93 m²

n.v.t.

bron C

dakbedekking dak achterste deel

totaal 360 m²

n.v.t.

bron
D

dakbedekking dak linker deel

totaal 491 m²

n.v.t.

bron E

dakafwerking dak voorste deel

totaal 8 m²

n.v.t.

Het handelt hier om een asbestinventarisatie van het gehele bouwwerk.
Voor de aanleiding van onderhavige asbestinventarisatie, wordt een aanvullend onderzoek niet
noodzakelijk geacht.
Onderhavige rapportage is geschikt voor de voorgenomen sloop.
Onderhavige rapportage zal kunnen dienen als basis voor het indienen van de sloopmelding.
Voor een juiste interpretatie van de resultaten van onderhavige asbestinventarisatie dient de
gehele rapportage te worden gelezen.
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Bijlage 1

onverdachte stalinrichting

onverdachte stalinrichting
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overgang oude-nieuwe golfplaten

linkerzijde
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achterzijde

overgang
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kunststof kozijn

onverdacht restmateriaal achter varkensstal

Bijlage 2
Tekening
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bron 3

achterste deel

linker deel

33,8

bron D

bron C

11,33

middelste deel

40

bron 1

 bron A niet weergegeven

bron B
bron E
voorste deel
13,6

huis

Vroenhoutseweg 16
te
Roosendaal
maten in meters

De tekening betreft een indicatie.

Projectnummer
AS 197638

Bijlage 3
Analysecertificaat
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ANALYSECERTIFICAAT
OPDRACHTGEVER
naam opdrachtgever
adres
postcode/ plaats

: Adviesbureau Flamant BV
: Paardeweide 24b
: 4824 EH Breda

OPDRACHTGEGEVENS
referentie opdrachtgever
locatie monstername
monstername door
analysemethode
datum ontvangst
datum analyse
datum rapportage
aantal monsters

: AS 197638
: Vroenhoutseweg 16 Roosendaal
: opdrachtgever
: NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materialen
: 21-02-2019
: 21-02-2019
: 21-02-2019
:8

ANALYSERESULTATEN
certificaatnummer

: L.1.210219.005470

IDcode
Flamant
1.1994

beschrijving (opdrachtgever)

1.1995

soort
materiaal
anders:
beton
golfplaat

massa
percentage
< 0,1

binding

PS1 beton lenbut geelhus deel

soort
asbest
n.v.t.

PS2 eerste deel stal golfplaat

n.v.t.

< 0,1

n.v.t.

1.1996

golfplaat

PS3 tweede deel stal golfplaat

chrysotiel

10-15

HB

1.1997

golfplaat

PS4 laatste deel stal golfplaat

n.v.t.

< 0,1

n.v.t.

1.1998

golfplaat

PS5 dak stal links golfplaat

n.v.t.

< 0,1

n.v.t.

n.v.t.

HB=hechtgebonden – NHB=niet hechtgebonden
De analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.
De analyseresultaten van kleefmonsters zijn niet geschikt voor het vaststellen van een besmettingsgraad.
Bij ‘soort materiaal’ en ‘binding’ zijn de bevindingen opgenomen welke op het laboratorium van Flamant Analyse BV zijn geconstateerd.
Als gevolg van de methode van bemonstering, danwel de afmetingen van het monster, kunnen de bevindingen van het laboratorium
afwijken van de toepassing van het materiaal in de praktijk.
Wanneer in organisch gebonden materialen (bijvoorbeeld Colovinyltegels, kitten of teerlagen) of in kleefmonsters met de methode
NEN5896 geen asbestvezels worden gedetecteerd, kunnen de monsters aanvullend geanalyseerd worden met de methode ISO 14966
(Scanning Electronen Microscopie). Organisch gebonden materialen of kleefmonsters kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig
kleine doorsnede en lengte dat deze met NEN5896 niet gedetecteerd kunnen worden, waardoor de analyseresultaten vals negatief
kunnen zijn.
Flamant Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.
Alleen vermenigvuldiging van het gehele certificaat is toegestaan. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden
gedaan over de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming. Deze verrichting valt
binnen de scope van het accreditaat L603.
De geanalyseerde monsters worden voor een periode van twee maanden bewaard op het laboratorium van Flamant Analyse BV. Alle
documentatie betreffende de analyse-opdracht wordt voor een periode van minimaal een jaar gearchiveerd.
Op de diensten van Flamant Analyse BV zijn de Algemene Voorwaarden Flamant van toepassing.
Dit document is geheel digitaal vervaardigd en derhalve niet ondertekend. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document, kan
dit worden geverifieerd via controle@asbestlaboratorium.nl onder vermelding van het certificaatnummer.

namens Flamant Analyse BV
Maurice L.H.M. Flamant, directeur

515.R10.09082017

1 van 2

IDcode
Flamant
1.1999

soort
materiaal
golfplaat

1.2000

vlakke plaat

1.2001

vlakke plaat

515.R10.09082017

beschrijving (opdrachtgever)
PS6 vlakke plaat windgeleiding stal
midden
PS7 asbestmateriaal verpakt achter de
stal
PS8 windveren voorzijde

soort
asbest
chrysotiel

massa
percentage
10-15

binding

chrysotiel

2-5

HB

n.v.t.

< 0,1

n.v.t.

HB

2 van 2

Bijlage 4
SMART-bijlagen

projectnummer AS 197638
Vroenhoutseweg 16 te Roosendaal
27 februari 2019

36/42

SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 februari 2019 om 14h41 (1373604)
Adviesbureau Flamant BV

SCA-code: 07-D070124.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070124.01-AS
197638]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Vroenhoutseweg 16 , Roosendaal

Projectcode

AS 197638

Projectnaam

-

Broncode

bron 1

Bronnaam

Dakbeplating incl. hulpstukken

Feiten
Productspecificatie

Asbestcement golfplaat

Hechtgebondenheid

Hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

670 m²

Percentage Chrysotiel

10 - 15 %

Percentage Amfibool asbest

< 0.1 % (niet aantoonbaar)

Analysecertificaatnummer

L.1.210219.005470

Situatie
Bevestiging

Geschroefd

Binnen / buiten

Buiten

Beschadiging

Licht

Verweerdheid

Licht

Verwijdering
Handeling

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse

2

Gebruikte versie classificatiemodel

SMART 2.2 28012019 (ingangsdatum 28-01-2019)

Werkplanelementen
Openlucht RK2
Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.
Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf 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 het
certificatieschema, te worden opgenomen.
Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1373604)

SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 februari 2019 om 14h41 (1373608)
Adviesbureau Flamant BV

SCA-code: 07-D070124.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070124.01-AS
197638]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Vroenhoutseweg 16 , Roosendaal

Projectcode

AS 197638

Projectnaam

-

Broncode

bron 2

Bronnaam

Vlakke gevelpanelen

Feiten
Productspecificatie

Asbestcement wand- en gevelplaat

Hechtgebondenheid

Hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

32 m²

Percentage Chrysotiel

10 - 15 %

Percentage Amfibool asbest

< 0.1 % (niet aantoonbaar)

Analysecertificaatnummer

L.1.210219.005470

Situatie
Bevestiging

Gespijkerd

Binnen / buiten

Buiten

Beschadiging

Licht

Verweerdheid

Licht

Verwijdering
Handeling

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse

2

Gebruikte versie classificatiemodel

SMART 2.2 28012019 (ingangsdatum 28-01-2019)

Werkplanelementen
Openlucht RK2
Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.
Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf 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 het
certificatieschema, te worden opgenomen.
Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1373608)

SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 februari 2019 om 14h41 (1373609)
Adviesbureau Flamant BV

SCA-code: 07-D070124.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070124.01-AS
197638]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Vroenhoutseweg 16 , Roosendaal

Projectcode

AS 197638

Projectnaam

-

Broncode

bron 3

Bronnaam

Asbestcement vlakke plaat

Feiten
Productspecificatie

Asbestcement vlakke plaat

Hechtgebondenheid

Hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

0,5 m³

Percentage Chrysotiel

2-5%

Percentage Amfibool asbest

< 0.1 % (niet aantoonbaar)

Analysecertificaatnummer

L.1.210219.005470

Situatie
Bevestiging

Los

Binnen / buiten

Buiten

Beschadiging

Licht

Verweerdheid

Licht

Verwijdering
Handeling

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse

2

Gebruikte versie classificatiemodel

SMART 2.2 28012019 (ingangsdatum 28-01-2019)

Werkplanelementen
Openlucht RK2
Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.
Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf 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 het
certificatieschema, te worden opgenomen.
Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1373609)
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1 Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtgever: een partij welke enige dienst van de opdrachtnemer afneemt.
- Opdrachtnemer:*Flamant Laboratory BV, Flamant Analyse BV en Adviesbureau Flamant BV *(hierna Flamant)
- Flamant is gevestigd aan de Paardeweide 24B, 4824 EH te Breda.
- Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer of hun vertegenwoordigers
- De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever gelden niet en worden hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen, behalve wanneer deze nadrukkelijk en
schriftelijk door Flamant zijn aanvaard.
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geaccrediteerde en gecertificeerde
diensten van Flamant.
2. Offertes en totstandkoming overeenkomst
2.1 De door Flamant gemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend en hebben een
geldigheidsduur van 30 dagen.
2.2 Overeenkomsten met Flamant komen in beginsel tot stand door een
bevestiging. Echter ook indien door Partijen uitvoering wordt gegeven aan de
overeenkomst, zoals het insturen van monsters of opstarten van een project of inspectie,
wordt beschouwd als het tot stand komen van een overeenkomst met de Opdrachtnemer
onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
3. Uitvoering
3.1 Flamant zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren.
Flamant kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd
resultaat.
3.2 Flamant is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien
de Opdrachtgever tijdig alle door Flamant gewenste gegevens juist en op de
manier zoals gewenst door Flamant aanlevert.
3.3 Als de Opdrachtgever niet tijdig, onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden of
locaties beschikbaar stelt aan Flamant, is hij daarvoor aansprakelijk jegens
Flamant en gehouden Flamant, onverminderd artikel 5.3, integraal te
vrijwaren, voor alle schade die Flamant of enige derde daardoor direct of
indirect lijdt.
3.4 Als de Opdrachtgever enige beperking aanbrengt in de beschikbaarheid van de
gegevens, bescheiden of locaties die van belang zijn voor de uitvoering van de
opdracht, dan meldt hij dat uitdrukkelijk aan Flamant. Flamant kan
alsdan, naar eigen inzicht, bepalen de opdracht niet uit te voeren, te beperken of terug te geven,
zonder dat zij alsdan op enige wijze gehouden is tot vergoeding van enige directe of
indirecte schade. Voor zover de opdracht door Flamant wordt uitgevoerd is
haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, onverminderd artikel 5, in ieder
geval beperkt tot de uitvoering van de opdracht conform de gegevens, bescheiden
en locaties die zij tot haar beschikking had bij de uitvoering van de opdracht.
3.5 Opdrachtgever is gehouden Flamant onverwijld te informeren omtrent feiten
en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang
kunnen zijn.
3.6 Monsters welke ter analyse worden aangeboden dienen door Opdrachtgever deugdelijk
dubbel en luchtdicht verpakt, en voorzien van een eenduidige inhoudsopgave, met
inachtneming van de toepasselijke normen en voorschriften, te worden aangeleverd.
3.7 Het staat Opdrachtnemer vrij om bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik te
maken van diensten van derden.
3.8 Geaccrediteerde en gecertificeerde werkzaamheden worden alleen uitbesteed aan
een derde die over de voor die werkzaamheden vereiste accreditatie/certificatie beschikt.
3.9 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn voltooid, ook wanneer deze
zijn overeengekomen, gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
3.10 De overeenkomst kan door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding
worden ontbonden, tenzij Flamant ook na deugdelijke ingebrekestelling
waarbij redelijke termijn is gegund de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog na
te komen, nalatig blijft. Dit geldt niet als uitvoering van de overeenkomst blijvend
onmogelijk is.
4. Werknemers en geheimhouding
4.1 Behoudens schriftelijke toestemming van Flamant zal Opdrachtgever
zich onthouden van het in dienst nemen van personen die direct dan wel indirect
werkzaam zijn voor Flamant, of de laatste 2 jaren voorafgaand aan het in
dienst treden bij Opdrachtgever in dienst zijn geweest bij Flamant.
4.2 Bij overtreding van artikel 4.1 verbeurt Opdrachtgever ten behoeven van
Flamant een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,--)
per medewerker met wie Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat, dan
wel per medewerker die anderszins buiten Flamant om, direct dan wel
indirect, te werk wordt gesteld, onverminderd het recht van Flamant om
nakoming van het in artikel 4.1 .gestelde verbod te eisen en of vergoeding van
schade te vorderen.
4.3 Flamant zal zonder schriftelijk toestemming van de Opdrachtgever geen analyseresultaten,
rapportages of andere kwaliteitsdocumenten beschikbaar stellen aan derden, tenzij deze derde
dit kan vorderen op basis van bevoegdheid.
5 Aansprakelijkheid
5.1 Flamant is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor
opgetreden schade, indien het ontstaan daarvan te wijten is aan haar opzet, grove
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schuld of bewuste roekeloosheid en de schade het directe gevolg is van haar
werkzaamheden, met inbegrip van werkzaamheden verricht door Flamant
ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid van Flamant voor indirecte
schade, zoals vervolgschade, bestaat in geen geval.
5.2 In alle gevallen is aansprakelijkheid van Flamant beperkt tot een bedrag
gelijk aan de overeengekomen prijs voor de opdracht, met een maximum van
€ 12.500.
5.3 De Opdrachtgever vrijwaart Flamant voor alle aanspraken van derden tot
vergoeding van elke schade die het directe of indirecte gevolg is van haar
werkzaamheden, met inbegrip van werkzaamheden verricht door Flamant
ingeschakelde derden, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste
roekeloosheid, in welke vorm en op grond van welke juridische grondslag dan
ook. Ook door Flamant gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke
aanspraken van derden komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5.4 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar
na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
6 Betaling, rente en kosten
6.1 De Opdrachtgever voldoet facturen van Flamant binnen 14 dagen na de
factuurdatum. Bezwaren en reclamaties van de Opdrachtgever dienen zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de betreffende
declaratie schriftelijk en gemotiveerd aan Flamant kenbaar te worden
gemaakt, onder betaling van het niet betwiste deel van de declaratie.
6.2 Indien betaling niet binnen die termijn heeft plaatsgevonden, is de
Opdrachtgever een rente van 1½ % per (gedeelte van een) maand
verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle kosten die Flamant als
gevolg van niet tijdige betaling moet maken, zowel in als buiten rechte, komen
integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
7 Reclames / Klachten
7.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden dient op straffe van
verval van alle aanspraken binnen dertig dagen na de verzenddatum van de
stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien
Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon
ontdekken, binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan
Flamant te worden kenbaar gemaakt.
7.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op,
behoudens in het geval Flamant uitdrukkelijk schriftelijk aan
Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
7.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Flamant de keuze
tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos
verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het
geheel of-gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie
van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.
7.4 Klachten van Opdrachtgever jegens Flamant dienen schriftelijk ingediend
te worden bij Flamant, ter attentie van de kwaliteitscoördinator.
De klachten worden beoordeeld conform het kwaliteitssysteem van Flamant.
Uiterlijk na 3 weken of zoveel eerder als mogelijk na het indienen van de klacht zal
Flamant op de klacht reageren.
8 Vervaltermijn
8.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens
Flamant in verband met het verrichten van werkzaamheden door
Flamant in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle overeenkomsten van opdracht aan Flamant is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
9.2 De Rechtbank te Breda is bij uitsluiting bevoegd om over geschillen
omtrent of voortvloeiende uit dergelijke overeenkomsten te beslissen.
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Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2019.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Ingediende aanvraag/melding
Aanvraagnummer

4478797

Aanvraagnaam

sloop varkenstal vroenhoutseweg 16

Uw referentiecode

-

Ingediend op

14-06-2019

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

het slopen van de varkensstal in het kader van de ruimte
voor ruimteregeling

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Gerelateerde aanvraag/melding:

4479005

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Ja

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

de bijlage van het te bouwen woonhuis en schuurruimte is in
deze fase nog niet beschikbaar

Bijlagen n.v.t. of al bekend

nvt

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 14 juni 2019

Naam:

Gemeente Roosendaal

Bezoekadres:

Stadserf 1
4701 NK Roosendaal

Postadres:

Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Telefoonnummer:

140 165

E-mailadres:

bouwen@roosendaal.nl

Website:

www.roosendaal.nl

Contactpersoon:

Groep WABO

Bereikbaar op:

8.00 - 17.00

Aanvraagnummer: 4478797
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Slopen op grond van ruimtelijke regels
• Slopen op grond van ruimtelijke regels
Bijlagen
Kosten

Datum aanvraag: 14 juni 2019

Aanvraagnummer: 4478797
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Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2019.01
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

20155724

Vestigingsnummer

000013383272

Statutaire naam

mjp oerlemans en wmg sluys

Handelsnaam

-

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

wmg

Voorvoegsels

-

Achternaam

sluys

Functie

eigenaar

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

4703sj

Huisnummer

16

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Vroenhoutseweg

Woonplaats

Roosendaal

Correspondentieadres

Adres

Vroenhoutseweg 16
4703sj Roosendaal

5

Datum aanvraag: 14 juni 2019

Contactgegevens

Telefoonnummer

0622569859

Faxnummer

-

E-mailadres

sluijs4703@gmail.com

Aanvraagnummer: 4478797
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6

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 14 juni 2019

Aanvraagnummer: 4478797

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Locatie

Formulierversie
2019.01
1

Adres

Postcode

4703SJ

Huisnummer

16

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Vroenhoutseweg

Plaatsnaam

Roosendaal

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
2

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

Datum aanvraag: 14 juni 2019

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4478797

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Slopen op grond van ruimtelijke
regels

Formulierversie
2019.01
1

Slopen in het kader van het bestemmingsplan

Gaat het om slopen waarvoor op
grond van het bestemmingsplan
een vergunning is vereist?
Geef aan op welke wijze u
aannemelijk kunt maken dat er
op de plaats van het te slopen
bouwwerk een ander bouwwerk
kan of zal worden gebouwd.

Datum aanvraag: 14 juni 2019

Aanvraagnummer: 4478797

Ja
Nee
Weet niet
Er wordt gesloopt in het kader van ruimte voor ruimte
regeling. Na de sloop zal op een andere plaats op hetzelfde
perceel een woning gebouwd worden . Tevens zal er
schuurruimte gebouwd worden.

Bevoegd gezag: Gemeente Roosendaal
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Formulierversie
2019.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 14 juni 2019

Naam bijlage

Bestandsnaam

asbestinventarisatierapport_pdf

asbestinventarisatierapport.pdf

Aanvraagnummer: 4478797

Type

Datum
ingediend

Status
document

2019-06-14

In
behandeling
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Formulierversie
2019.01

Kosten
Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

Datum aanvraag: 14 juni 2019

Aanvraagnummer: 4478797

35000
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