Willem-Simon van de Graaf
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Alta, Jelle [j.alta@fumo.nl]
maandag 17 oktober 2016 8:39
Willem-Simon van de Graaf
Stoker, Jelle; Dijkstra, Remko; Siebold, Heiko; toezichtenhandhaving
Asbestvervuiling

Geachte heer de Graaf,
Wij hebben uw klacht betreffende asbestvervuiling in goede orde ontvangen.
Helaas kunnen wij uw melding niet in behandeling nemen ondanks dat wij de situatie zeer goed kunnen begrijpen. Wij
werken alleen in opdracht van gemeenten, Wetterskip en Provincie.
U zult zich toch bij het bevoegde gezag, de gemeente Leeuwarden, moeten melden.
Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
De melding hebben wij intussen ook doorgegeven aan het bevoegde gezag de gemeente Leeuwarden en de
Arbeidsinspectie.( Inspectie SZW).

Met vriendelijke groet,
J.H. Alta
Toezichthouder Milieu

06 46 99 43 16
j.alta@fumo.nl

Postbus 3347, 8901 DH
Leeuwarden
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou
0566 750 300
info@fumo.nl
www.fumo.nl

Van: Willem-Simon van de Graaf
Verzonden: dinsdag 4 oktober 2016 12:37
Aan: 'info@fumo.nl'
Onderwerp: klacht over asbestvervuiling Leeuwarden
Geachte dames en heren,
Wij hebben afgelopen voorjaar/zomer een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Bredyk 32 in Wirdum
(gemeente Leeuwarden), in opdracht van CRV BV (Wassenaarweg 20, 6843 NW Arnhem). CRV bouwt hier een
fokkerij. Voordat wij begonnen, zijn de opstallen (grote schuren met kelder) gesloopt en ook nog toen wij aan het werk
waren is het puin op een berg gegooid en gebroken zodat het als verhardingsmateriaal binnen het project gebruikt
kon worden. Echter is niet al het puin daarbij betrokken. Veel puin dat nog in kelders lag is (bij ons archeologische
onderzoek en parallel in de bouwput ernaast) uitgegraven en in depot gezet en zal later binnen het project weer
opgebracht worden. In dit puin was nog veel asbest aanwezig. Op last van bovenaf heeft onze graafmachinist (zonder
dat wij als archeologen hierin betrokken werden) te verstaan gekregen dat het puin inclusief asbest gestort moest
worden in de sloot die naast het bouwproject ligt. De rest is op een apart depot gezet. De graafmachinisten van het
bouwbedrijf dat parallel bezig was met de bouw van één van de schuren, zal hoogstwaarschijnlijk dezelfde opdracht
gekregen hebben. In de sloot en in het depot is dus asbest aanwezig. Een wandeling over het depot en monsters uit
de sloot zullen dit bevestigen. Het is tevens niet uitgesloten dat er in het (stofrijke) gebroken puin asbest zit. Dit heb ik
echter zelf niet kunnen waarnemen.
CRV BV heeft bewezen het niet nauw te nemen met regels en verplichtingen. Er zijn ook veel archeologische resten
weggegraven en het archeologische onderzoek dat wel in opdracht gegeven is, wordt niet betaald.
Ik kan me dus voorstellen dat er ook op andere terreinen nog legio regels overtreden worden.
Ik verzoek u deze zaak in behandeling te nemen en mij op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
met vriendelijke groeten,
Willem-Simon van de Graaf
Directeur
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Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 8a
6905 DB Zevenaar

Postadres:
Postbus 297
6900 AG Zevenaar

tel. 0316-581130
mob. 06-17000856
wsvandegraaf@archeodienst.nl

Met vriendelijke groet,
J.H. Alta
Toezichthouder Milieu

06 46 99 43 16
j.alta@fumo.nl

Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou
0566 750 300
info@fumo.nl
www.fumo.nl

<< Disclaimer >>
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
Oan dit berjocht kinne gjin rjochten ûntliend wurde.
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
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