College van Burgemeester & Wethouders
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn

Datum:

Woensdag 3 mei 2018

Betreft:

Artikel 40 vragen van het CDA met betrekking tot de boerderijbrand in
Hazerswoude-Dorp waarbij asbest is vrijgekomen op 2 mei 2018

Geacht college,
Op woensdag 2 mei heeft een grote brand in een boerderij aan de Jan van Goijenstraat in
Hazerswoude-dorp plaatsgehad, waarbij helaas asbest is vrijgekomen.
Ten geleide
Het CDA wil beginnen haar steun te betuigen aan de gedupeerde agrariër, de behulpzame
aanwezigen die na hun actie per ambulance zijn afgevoerd en uiteraard de inwoners van
Hazerswoude die in het mogelijk besmette gebied woonachtig zijn.
Daarnaast wil het CDA haar waardering uitspreken voor de daadkrachtige inzet van de
aanwezigen, waardoor een grote hoeveelheid van het vee is gered. Eveneens een grote
waardering voor de inzet van de brandweer en andere hulpdiensten. Door hun adequate
handelen is ongetwijfeld erger voorkomen. Ook waardering voor de burgemeester, die snel ter
plaatse kwam om polshoogte te nemen en met getroffenen in de omgeving te spreken. En
onzichtbaar voor velen, maar ook dank voor de inzet van het ambtelijk apparaat, deze is van
grote waarde in de informatievoorziening en nazorg. Het CDA heeft de indruk dat de gemeente
in deze kwestie adequaat en daadkrachtig heeft gehandeld.
Ondanks deze inzet kon niet voorkomen worden dat er mede door de wind in de aanpalende
wijk asbest terecht is gekomen, waardoor nu een grootschalige schoonmaakactie plaatsvindt.
Dit maakt dat er in de omgeving onder de inwoners vragen rijzen. Hiervan kan wellicht lering
worden getrokken voor – niet te wensen – toekomstige incidenten van vergelijkbare aard.
Het CDA wil hiertoe enkele vragen van meer procedurele aard voorleggen.
Vraag 1
Heeft gemeente Alphen aan den Rijn een draaiboek voor dit soort asbestbranden/-ongevallen
en zo ja, kan het college dit aan de Raad verschaffen?
Vraag 2
Hebben de hulpdiensten bij het aanrijden hinder ondervonden in de bereikbaarheid van het
plaats incident? Is er in het bijzonder hinder ondervonden door het openstaan van de hefbrug in
Boskoop?
Vraag 3
Op welke wijze zijn omwonenden en andere betrokkenen in de directe omgeving
geïnformeerd en is daarbij aan de gestelde eisen voldaan?

Vraag 4
Kunt u aangeven waarom er geen apart meldpunt of vragenlijn in het leven is geroepen om
vragen van inwoners te beantwoorden (anders dan het nummer van de GGD of het RIVM)? Het
algemene nummer van de gemeente was gedurende een goed deel van de dag slecht tot niet
bereikbaar.
Vraag 5
Kunt u aangeven of de speelplaats aan het ‘Hobbemaplein’, ook wordt schoongemaakt. Zo ja,
wanneer? En op welke wijze wordt tot die tijd voorkomen dat kinderen de speelplaats betreden?
Vraag 6
Hoe heeft de gemeente gehandeld met betrekking tot de opdrachtverlening tot en het dragen
van de kosten voor asbestopruiming?
Vraag 7
Komt er een terugkoppeling over het proces van melding, opschaling, communicatie en nazorg
naar de raad en wilt u de raad daarbij informeren over de leereffecten die bij deze brand zijn
opgedaan?
Met vriendelijke groet,

Jeroen van Gool
CDA Raadslid

