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Onderwerp: asbest

Geachte heer Verbeem,

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen over asbesthoudende kit in rioleringsbuizen in Tilburg. U

heeft ook aangegeven dat u uw vragen stelt op grond van art 60 Reglement van Orde algemeen bestuur
Wij hebben uw brief behandeld in onze vergadering van 10 december 2019 en besloten u als volgt te
antwoorden.

Wij merken op dat wij de aanwezigheid van asbest onze serieuze aandacht heeft. In de bedrijfsvoering
worden er dan ook de nodige maatregelen hiervoor getroffen.

Wat is de rol van het waterschap in de Tilburgse kwestie? Hoe lang is dit bekend? Het gaat immers ook
om delen binnen ons gebied (oa Tilburg-West en De Blaak) waar de riolering in deze periode is aangelegd
Antwoord
Het waterschap heeft geen rol in deze Tilburgse kwestie, De (vrijverval) riolering is in eigendom van de
gemeente. Aanleg, onderhoud en renovatie vallen dan onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Er komt ook geen asbest vrij in het riool. Asbesthoudende kit is namelijk hechtgebonden materiaal
waardoor d¡t geen direct risico vormt in het gebruik van het object.

Zijn er vermoedens cq aanwijzingen dat deze kit ook gebruikt is bij buizen elders in ons gebied?
Antwoord
Of er bij andere gemeenten in ons beheergebied meer buizen zijn toegepast met asbesthoudende kit is
ons niet bekend. Als waterschap hebben wij geen toegang tot de beheerpakketten van de gemeenten.
In het afvalwatertransportsysteem van Waterschap Brabantse Delta is geen asbesthoudende kit aanwezig
Het persleidingensysteem bestaat uit andere materialen als gres en de afdichtingringen in koppelingen
bestaan uit natuurrubber of synthetisch/ neopreen rubber.

Asbest kan een serieus probleem zijn. Is er een inventarisatie van asbestrisico's mbt de assets, gebouwen
en kunstwerken? Hoe wordt hiermee in de praktijk omgegaan?
Antwoord
Wat betreft de aanpak van de asbestproblematiek binnen ons eigen waterschap kunnen wij u het
volgende melden:

. Bij bouwprojecten (nieuwbouw of renovatie) vinden standaard asbestinventarisaties plaats en de
daaruit volgende acties (saneringen) worden meteen conform de wettelijke regels uitgevoerd.

In 2017 is er door de afdeling Onderhoud een steekproef uitgevoerd op alle soorten objecten van
het waterschap (zowel watersystemen als waterketen) die gebouwd of verbouwd zijn vóór L994.
In 2018 zijn de in de steekproef gesignaliseerde spoedeisende zaken gesaneerd omdat het hier
risicovolle asbesthoudende materialen betrof (Deze materialen zijn niet-hechtgebonden en
vormen een potentieel risico voor mogelijke blootstelling aan asbestvezels). Op basis van de
aanbevelingen vanuit de steekproef is in 2018 ook een Project Startdocument opgesteld voor het
uitvoeren van asbestinventarisaties op alle objecten van het waterschap van vóór 1994 en het
uitvoeren van saneringen. Op deze wijze worden door de organisatie projectmatig alle potentiële
asbestbronnen aangepakt.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het reglement van
orde algemeen bestuur worden uw vragen en ons antwoord geagendeerd als ingekomen stuk voor de
vergadering van het algemeen bestuur op 18 december 2019, en geplaatst op de website van het
waterschap.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
Ded De
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