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Bijlage B Inschrijvingsstaat 

Voor de uitvoering van 'Fase 2: blootstellingsonderzoek asbestdaken' 
Zaaknummer: 31152691 

Ondergetekende(n): Arcadis Nederland B.V. 
te dezen rechtsgeld ig vertegenwoordigd doo 
verklaart (verklaren) zich door ondertekening van I ormu 1er ereid om diensten te verrichten 
zoals deze zijn beschreven in de uitnodig ing tot inschrijving. Hij doet dit tegen onderstaande prijs, 
exclusief btw: -----------------------------~ 

5.1.1c 

De inschrijving is op basis van vaste prijs. 

De inschrijver verklaart dat hij (zij) kennis heeft genomen van alle documenten die bij de 
inschrijving zijn ingediend. Ook verklaart hij dat de in te dienen documenten samen de inschrijving 
vormen en naar waarheid zijn ingevuld. 

Ondertekening 

De inschri i ver 
Naam: 
Functi ~------------< 

(5)(1 )(2e ) 
(5)( 1 )(2e) 

Handtekening: 
Datum: 07-10-2019 

Bijlage B, insch r ijv ingsstaat behorend bij uitnodig ing tot inschrijving voor project 'Fase 2: 

blootstell ingsonderzoek asbestdaken' (kenmerk: 31152691). 
pag ina 1 van 1 

0002 



Kostenspecificatie ~AR~D15 

5. 1. 1c 

300135 0002 



To: . IJ Ad . b (5)( nvm.n ; v ies ureau 5.1 .2e iggo.nl]; 
DGMI[ 
DGMI,;:!===---,=-~ 

, ---7-_ ___;_:(5'.J:.)(\...'._1JJ:)( 2~e'.L) _____ ~ gmaI .com ; , ~-~~=~-~-~ 
(5)(1 )(2e) arcadis.com ; 

From: 
Sent: Tue 2/18/2020 3:17:17 PM 
Subject HPRM: RE: Wetenschappelijke Klankbordgroep Blootstellingsonderzoek Asbestdaken Fase 2 
Received: Tue 2/18/2020 3:17:03 PM 
200131 Verslag 1 e bijeenkomst Wetenschappelij ke KBG Fase 2 Blootste llin gson derzoek asbestdaken - def.docx 

(5)( 1)(2e) 

arcadis.com] 

200131 Verslag 1e bijeenkomst Wetenschappelijke KBG Fase 2 Blootste llin gson derzoek asbestdaken - def met arcering. docx 

Beste allen , 

Met dan k voor jull ie reacties doe ik bijgaand het herziene , defin itieve 
verslag toekomen van de bijeenkomst van de wetenschappelijke klan kbordgroep 
bij het blootste llingsonderzoek asbestdaken fase 2 van 31 januari j l. . 

Al met al is er nog best het een en ander veranderd ten opzichte van het 
conceptve rslag . Om jullie daarin snel inzicht te geven , stuur ik tevens een 
versie mee waarin de aan passingen en toevoegingen geel zijn gearceerd. 

De volgende stap is dat de onderzoekers ons naar aanleiding van de gemaakte 
opmerkin gen in beide klankbordgroepen een al dan niet bijgesteld projectplan 
doen toekomen (inclusief mot ivering). We zien het met veel belangstelling 
tegemoet. 

Mochten er verder nog opmerkingen of vragen zijn , dan hoor ik die graag. 
Met vrien delijke groet , 

1 (5)(1 )(2e) 1 

-----Oorspronkelij k bericht-----
Van :1 (5)(1 )(2e) 1 

Verzonden : dinsda 4 februari 2020 13:41 1 

Aan: (5)(1 )(2e) ivm.nl>; Adviesbureau 5-1-29 

5 1 2e zi o.nl> (5)(1 )(2e) DGMI 
(5)(1)( 2e) minienw.n >; 5)(1)(2e) mail. com>; 

1 (5)(1)(2e) 1 DGMI (5)(1 )(2e) minienw.nO (5)(1)(2e) 

1 (5)(1 )(2e) ~arcadis .com >; (5)(1 )(2e) arca dis.com> 
u naerwerp. RE. vvetenschappel ijke Klan kbordgroep Blootstell ingsonderzoek 
Asbestdaken Fase 2 

Beste allemaal , 

Zoa ls afgesproken doe ik jull ie hierb ij de conceptverslaglegging toekomen 
van de bijeenkomst van de wetenschappel ijke klankb ordgroep bij het 
blootstell ingsonderzoek asbestdaken fase 2 van afge lopen vrijdag. 
Ik zie jullie correcties, aanvull ingen en opmerkingen graag tegemoet. Van de 
drie leden van de wetenschappelijke klankbordgroep verneem ik ook graag 
expliciet of zij zich (na overname van even tuele voorgeste lde wijzigingen ) 
in deze verslaglegg ing kunnen vinden. 

Met alvast dank en vriendel ijke groet, 
1 (5)(1 )(2e) 1 

\.AJ..Ullu.J..L._....I..I..UJ-'..I..I..C..u...u::IJLL....ll.L..L<:1Jc.l..l..LC11..L.LJU.L.li_L_L,
0 09 
rivm .n l>; 'Adviesbureau ! 5.1.2e 

5 1 2e) GMI' 

DGMI' 

5 1 2e arcadis .com> 
(5)(1 )(2e) arca dis.com> 

Onderwerp: RE: Wetenschappel ijke Klan kbordgroep Blootstell ingsonderzoek 
Asbestdaken Fase 2 

Beste allemaal , 
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1 (5)(1)(2e) Ivan Vito heeft twee rapporten toegestuurd die moge lijk 
relevant Zijn bij het on derhavige blootstell ingsonderzoek. Bijgaand doe ik 
jullie die toekomen . 

Met vrien delijke groet , graag tot morgen . 
1 (5)(1)(2e) 1 

-----Oors 
Van 

)-,'!,J,1~1;--L..U.U.J...1..1:J.JlL.L...U...UCI.Lll.u:J.LL.L...l..LL..1..L..L_.L.....J.,9 

rivm .n l>· 'Adviesburea4 5. 1.2e J 

(5)(1 )(2e) DGMI' 

- DGMI' 

(5)(1 )(2e) 
(5)(1 )(2e cadis.com>; 1 (5)(1 )(2e) 

(5)(1 )(2e) ome.nl>;'>=-:::-=:-:::-r:::-7. me.nl (Goog le Agenda)' 
<ca lendar-notification goog e.com> 
Onderwerp: RE: Wetenschappelijke Klan kbordgroep Blootstell ingson derzoek 
Asbestdaken Fase 2 

Beste allemaal, 

Aanstaande vrij dag treffen/spreken we elkaar in het kader van de 
wetenschappelijke klan kbordgroep bij het blootstell ingson derzoek asbestdaken 
fase 2. 
Het is me een genoegen jull ie daarvoor bijgaande agen da plus agendastukken 
te doen toekomen . 

Graa tot dan , met vriendelijke groet, 

(5)(1 )(2e) 

-- onkelij ke afspraak-----
V blureauklb.nl 
V : donderdag 23 januari 2020 08:47 
Aan : (5)(1)(2e) !Adviesbureau 5·1·2e (5)(1)(2e) 

G Ml; (5 )(1 )(2e) 1ro(5:;-;)(111 )~(2~e)F==r=~ ~ rr-==c::::'. ___ _J 

(5)(1)(2e) home.nl (Google Agenda) 
Onderwerp: Wetensch appelijke Klan kbordgroep Blootstellingsonderzoek 
Asbestdaken Fase 2 
Tijd: vrijdag 31 januari 2020 10:00-12:00 (UTC+01 :00) Amsterdam, Berlijn, 
Bern , Rome, Stockholm, Wenen . 
Locat ie: Zaal W.424, Rijnstraat 8 Den Haag (u bent all en aangemeld; a.u.b. 
identiteitsbewijs meenemen) 

~--(5_)_(1_J(_2e_)_~r eemt deel via skype/inbelve rbin ding) 
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BUREAU KLB 

Wetensch appelijke klankbordgroep 1 

Verslag eerste bijeenkomst wetenschappelijke klankbordgroep bij 
blootstellingsonderzoek asbestdaken fase 2 

Datum/ tijdstip: vrijdag 31januari 2020 

Deelnemers: f-------(_5_)(1_)(_2e_)_ ~ RI~V1'v1) 
ITO, via inbelverbinding) 

r---~~~-~,e A) 
(5)(1 )(2e) 

(5)(1)(2e) 
(5)(1 )(2e) 

(5)(1)(2e) [Bureau KLB , voorzitter en verslaglegging) 

Verhinderd: (5)(1 )(2e) lArcadis) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Er volgt een korte voorstelrondeJ (5)(1 )(2e)beeft tevoren 
de rapporten van twee relevante Vlaamse onderzoeken toegestuurd.' Iedereen heeft die 
ontvangen. Er zijn geen verdere mededelingen. 

2. lnb:oductie 
1 (5)(1 )(2e) ~chetst achtergrond en stand van zaken van dit onderzoek. Belangrijke 

aanleiding voor het onderzoek was het voorgenomen asbestdakenverbod. Hoewel dit 
voornemen in j uni 2019 door de Eerste Kamer verurorpen is, wordt met een aantal 
koplopers verder samengewerkt aan het verurijderen van asbestdaken. Hiervoor wordt op 
2 maart a.s. een samenwerkingsverklaring ondertekend. Het blootstellingsonderzoek is 
gestart toen nog werd gewerkt aan het verbod; fase 1 hiervan is door TNO afgelopen jaar 
opgeleverd. In fase 2 van dit onderzoek, dat Arcadis nu in opdracht van het ministerie van 
IenW zal uitvoeren, wordt de daadwerkelijke blootstelling bij de sanering van asbestdaken 
bij toepassing van verschillende werkmethoden onderzocht Aan de hand van de aldus 
verkregen data zal door het ministerie worden bezien of vereenvoudiging mogelijk is, zodat 
wellicht makkelijker, sneller en eventueel goedkoper gesaneerd kan worden, mits dat 
uiteraard veilig en verantwoord is. 

' Het betreft de rapporten : Onderzoek naar de vrijstelling en de verspreiding van vezels vanuit verweerde asbesthoudende 
dakbedekking en gevelbekleding (VITO rappo rtnr. 20 13/ l\1RG/ R/206) en Onderzoek naar blootstelling aan asbest tij dens 
sanering van golfplaten (VITO rapportnr. 20 16/ MRG/ R/ 0814). 

ON DERZO EK 
ADVIES 

PROCES 
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3. Rol en werkwijze van dit overleg 
1 (5)(1 )(2e) µ cht de opzet van de wetenschappelijke klankbordgroep toe. Deze groep, 
bestaande uit drie onafhankelijke experts, zal gedurende het onderzoek twee maal bijeen 
komen: één maal bij aanvang en één maal bij de concept-eindrapportage. In een vrij en 
open gesprek z.al zij een oordeel geven over de wetenschappelijke kwaliteit van opzet en 
aanpak van het onderzoek en venverking van de uitkomsten . Dit resulteert in een advies 
aan onderzoekers en opdrachtgever. Vervolgens is het aan de opdrachtnemer om deze 
adviezen wel of niet over te nemen en zich daarover te verannvoorden richting 
opdrachtgever. Op deze manier kan iedereen in een zuivere setting zijn rol spelen, met 
behoud van eenieders eigen veranhvoordelijkheid. Van de bijeenkomsten wordt verslag 
gedaan doo~ (5)(1 )(2e) J. Deze verslagen dienen te worden goedgekeurd door de drie 
leden van de wetenschappelijke klankbordgroep. 

Náást deze wetenschappelijke klankbordgroep is er ook een stakeholderklankbordgroep, 
waarin vertegenwoordigers van organisaties met belangen of een opdracht op asbestgebied 
zitting hebben (o.m. branches, overheden). Met deze klankbordgroep zijn globaal dezelfde 
afspraken gemaakt (brengt - in drie bijeenkomsten - advies uit aan onderzoekers en 
opdrachtgever, die gemotiveerd al dan niet worden overgenomen). 

avraag heeft opgeleverd dat over een mogelijke versnelling van een procedure bij het 
Validatie- en Innovatiepunt (VIP) (nu nog in oprichting) als gevolg van betrokkenheid van 
de onderhavige wetenschappelijke klankbordgroep bij dit onderzoek, niet op voorhand 
uitspraken zijn te doen. Wel is het de moeite waard om de kans hierop te maximaliseren 
door de onafhankelijkheid en zuiverheid van werh.'wijze van deze klankbordgroep zo strak 
mogelijk te bewaken. Afgesproken wordt daarom dat pas na afloop van het onderzoek 
klankbordgroepverslagen openbaar en met de stakeholderklankborgroep uitgewisseld 
worden, en dat tot die tijd ook niet gemeld wordt wie erin zitting heb ben. Wel kunnen 
hoofdpunten en -vragen mondeling wederzijds tussen beide klankbordgroepen 
overgebracht worden, bijvoorbeeld via de voorzitter. Zo zal ook deze vergadering gebeuren. 

Aangegeven wordt dat het wenselijk kan zijn om ook tussentijds de wetenschappelijke 
klankbordgroep te consulteren, bijvoorbeeld wanneer het zwaartepunt van het onderzoek 
iehvat verlegd wordt Afgesproken wordt dat in zo'n geval ( op initiatief van 
opdrachtnemers en -gever) een mailronde kan plaatsvinden. 

Het voorgestelde is verder voor iedereen aanvaardbaar. Aldus wordt afgesproken. 

,........,~----~ ~ ..._, plan van aanpak onderzoek door Arcadis 
· cht het onderzoek toe, en noemt tevens een aantal specifieke 
rde techniek? (naast regulier saneren, bevochtigen met water en 

gebruik van schuim), uitb reiding richting landelijk gebied? Wat als niet strikt volgens de 
voorgeschreven werkwijze wordt gewerkt? 

5. Reactie op het plan van aanpak 
De voorzitter neemt nota van de doo~~(-5)-(1-)-(2-e~) Jingebrachte punten maar vraagt de 
klankbordgroepleden eerst naar hun algemene reacties op het projectplan . Uit deze ronde 
komt eveneens een aantal bespreekpunten naar voren: de rol van verweringsgraad, 

2 
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weersomstandigheden en aard van het asbest (incl. crocidoliet), het belang van een 
gedetailleerd werkplan van de saneerder zelf, de logistieke vereisten om als onderzoekers 
snel te kunnen inspringen, de vraag wie monsters neemt en analyseert, de specifieke 
veiligheidsrisico's van het werken met schuim, het werken met andere emissiebeperkende 
producten, overige beschikbare metingen. Alle punten worden vervolgens een voor een (en 
deels ook in samenhang) besproken. 

- De (realistische worst case) omstandigheden van de sanering 
(5)(1 )(2e) enadrukt dat geprobeerd wordt saneringslocaties en -omstandigheden 
ven.veer e daken, droog weer) te selecteren die tot een realistische worst case leiden. 

Dit althans voor zover dat mogelijk is: de metingen moeten vóór j uni klaar zijn. En het 
wordt schipperen met het aanbod. De klankbordgroep volgt deze redenering. 
Een nagekomen opmerking van één van de klankbordgroepleden luidt: "Geschikte 
weersomstandigheden zijn wel cruciaal. Dus als het in de maanden april en mei alleen 
maar regent hebben we een probleem dat dan besproken moet worden." 
Wat verweringsgraad betreft wordt aanbevolen dit zoveel mogelijk objectief vast te 
leggen, ook met het oog op beoordeling door het VIP. Foto's kunnen, maar ook is een 
analyse van een kleefmonster mogelijk ( en niet heel duur). Dat maakt ook koppeling 
met de metingen in het vrro onderzoek mogelijk. Het nemen van kleefmonsters heeft 
de voorkeur van de aanwezigen. 

- De keuze voor grote of kleine daken in stedelijk of landelijk gebied 
1 (5 )(1 )(2e) !licht toe dat de keuze voor binnenstedelijke daken van het voorgestelde 

formaat zowel was ingegeven door praktische omstandigheden (sanering kan in 1 dag, in 
2 shifts, er wordt - door de geringere tijdsdruk - vaak iets zorgvuldiger gewerkt dan in 
het landelijk gebied) als door 'worst case'-overwegingen (weersomstandigheden, minder 
wind). Maar de indruk is dat de werkwijze in het landelijk gebied zodanig ruiger kan 
zijn, dat daardoor als het ware een nieuwe 'worst case' ontstaat Vandaar is ook de 
gedachte opgekomen om in plaats van metingen naar een vierde techniek, meting in het 
landelijk gebied uit te voeren. 
Nagekomen opmerking onderzoeker: Infeite voegen we hiermee een categorie 
saneringen toe aan het onderzoek waar veelal niet volgens de voorgeschreven methode 
wordt gewerkt. Dit is dus een verruiming van de onderzoeksvraag, die erop gericht 
was de 'gebruikelijke' (voorgeschreven) saneringsmethode te vergelijken met enkele 
alternatieven die beogen de emissie van asbestvezels te verminderen (water, schuim). 
We voegen een categorie saneringen toe die kunnen worden beschouwd als 
'gebruikelijk' voor grote daken maar waar wat minder zorgvuldig met de 
voorschriften wordt omgegaan. 
Vanuit de klankbordgroep wordt opgemerkt dat in het landelijk gebied, bij daken met 
een grotere overspanning, vaker ook crocidoliet is aan te treffen. Men onderschrijft de 
gedachte om ( ook) in het landelijk gebied te meten, al ·wijst men er ook op dat daarmee 
nóg weer een extra variabele wordt geïntroduceerd ( een tussenvorm kan nog sanering in 
industriële omgeving zijn, op een industrieterrein) . In het landelijk gebied zij n er meer 
schuren en stallen, waarbij voor die laatste vaak geldt dat ze door ammoniakinvloed.en 
van binnenuit sterker verweerd kunnen zijn (in stedelijk gebied kan dat het geval zijn 
door luchtvervuiling). Sommige (varkens-) stallen kunnen er erg slecht aan toe zijn, 
zodat ze misschien wel een erge worst case zij n (nagekomen opmerking van een 
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klankbordgroeplid: "maar wel realistisch: er zijn erg veel van dit soort stallen"). Het is 
maar de vraag of bij zo'n dak schuim toepasbaar is als emissiebeperkende maatregel. 
Het is zaak om expliciet te vermelden of een dergelijke situatie zich al dan niet binnen 
de steekproef bevindt . Al met al is het de vraag of er een voldoende homogene groep 
daken/ daksaneringen kan worden onderzocht om meer generaliserende uitspraken te 
rechtvaardigen. In ieder geval zullen de eigenschappen en omstandigheden goed 
beschreven moeten worden, zodat ook achteraf beoordeeld kan worden hoe b reed de 
conclusies geldig kunnen zijn. 
Tijdsdruk is veelal een belangrijke factor die doornrerkt in een (minder zorgvuldige) 
werh',Nijze. Wellicht is een expliciete uitnodiging aan I-S?:iN te overwegen, als manier 
om een zorgvuldige werlrnrijze te bevorderen? (Naschrift klankbordgroeplid: Zou ik niet 
doen. Leidt tot overdreven gedrag en zal ook saneerders afschrikken om mee te 
werken. Teveel "pottenkijkers" op een saneringslocatie leidt sowieso al tot ander 
gedrag. Onderzoekers moeten jly on the wall" zijn! Beperk aantal aanwezige e::rterne 
personen."). 
De voorzitter constateert dat het gesprek over metingen in het landelijke gebied 
interfereert met het gesprek over werkmethoden. Zodoende agendeert hij ook dat 
thema. 

- De werkmethode 
Het is van groot belang dat de aannemer een gedetailleerd werkplan opstelt, zodat ook 
goed geobserveerd kan worden of, wanneer en waar van het werkplan wordt afgeweken. 
De beschikbaarheid van zo'n werkplan is een harde voorwaarde en ook voorgeschreven 
in het certificatieschema asbestvernrijdering. Als een werkplan niet aan de eisen voldoet 
kan de sanering niet in het onderzoek worden meegenomen. De observator stuurt 
verder niet in de wijze van uitvoering van de sanering, er wordt onderzocht hoe de 
blootstelling is bij de praktische werlrnrijze, ook als deze niet geheel volgens het boekje 
plaatS\rindt (dit kan in wezen een verdere invulling zijn van het begrip 'realistische worst 
case'). Bekend is dat de gehanteerde werkwij ze cruciaal is voor de emissie. 
In de praktijk zijn de werkplannen niet altijd even gedetailleerd ( ook in Vlaanderen niet , 
al geldt daar dat er bij daksaneringen veelal minder verplichtingen zijn dan in 
Nederland). De praktijk is de laatste jaren wel verbeterd. Matthij s geeft aan dat bij de 
beoordeling van de geschiktheid van saneringen voor dit onderzoek zeer kritisch zal 
worden gekeken naar een aantal aspecten. Een daarvan is de beschikbaarheid van een 
gedetailleerd werkplan. 

- Een vierde techniek? 
Er komen uit de wetenschappelijke klankbordgroep geen suggesties naar voren voor een 
vierde, innovatieve techniek die praktisch onderzocht zou kunnen worden. Battery spray 
wordt wel genoemd (N.B.: is merknaam), maar er wordt niet voorgesteld deze mee te 
nemen als te onderzoeken techniek omdat wordt bernrijfeld of deze techniek in de 
praktijk wordt toegepast 

- Wie neemt de monsters en analyseert? 

4 

Alle monsternemingen en analyses geschieden volgens de geldende normen. In de 
eindrapportage is zichtbaar wie daarvoor is/ zijn ingezet. 
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- S eci ieke veiligheidsrisico's van het werken met schuim 
(5)(1 )(2e) benadrukt dat dit onderzoek de blootstelling aan asbest bij het werken met 
schuim onderzoekt, en niet eventueel andere arbo-risico's die daar al dan niet bij aan de 
orde zijn. Benadrukt wordt dat van belang is dat goed genoteerd wordt wat er bij 
werkzaamheden gebeurt (context-informatie), inclusief eventuele (bij na-) ongelukken. 

6. Verdere b espreekpunten 
Geconstateerd wordt dat van de overige bespreekpunten die bij de agenda waren 
opgenomen, alleen de vragen rondom schuim nog open staan. Deze vragen zijn: komen de 
specificaties van de verschillende soorten schuim die nu worden gebruikt enigszins 
overeen, zodat een te selecteren schuim representatief kan zij n voor de andere soorten 
schuim? En zo niet, hoe hier dan mee om te gaan? 

De indruk is dat aannemers/ leveranciers suggereren dat er verschillen bestaan tussen 
soorten schuim ( en zelfs binnen een soort schuim). Tegelijk is de indruk dat het 
hoofdzakelijk een kwestie is van oppervlaktespanning, en dat er 1Nat dat betreft weinig 
verschil is tussen schuimen (incl. schuim van afwasmiddel). Er wordt verv.rezen naar een 
studie van HSE UK (vial (5)(1 )(2e) 1 waarbij ook alleen water, eventueel met wat 
deter ent om de oppervlaktespanning te verlagen, is gebruikt om de emissie te beperken. 

(5 )(1 )(2e) zal deze studie opvragen en aan de onderzoekers doen toekomen. 

In wezen is het aan de producent van het schuim zelf om via het VIP zijn product te laten 
valideren. Het gaat niet aan om dit van publiek geld te doen. Bovendien dient voor een 
validatie de samenstelling bekend te zijn, 'we gaan geen black b ox valideren'. 
Naschrift- klankbordgroeplid: "Dit is tenminste onze wens . De vraag is wel of dit juridisch 
stand zal houden. Als een gepatenteerd product X aantoonbaar werkt zal de fabrikant 
waarschijnlijk niet verplicht kunnen worden de samenstelling prijs te geven .~ 
Geconcludeerd wordt dat bij het ontbreken van productgegevens het onderzoek alleen 
indicatief kan zijn. Er hoeft om die reden ook niet heel zorgvuldig omgesprongen te worden 
met de selectie van steeds eenzelfde type schuim waarmee wordt gewerkt. Mochten 
productspecificaties wel aangeleverd worden, dan kunnen die bij het onderzoek worden 
vermeld. Merknamen zullen niet in de rapportage worden vermeld, maar zijn natuurlijk 
wel beschikbaar in het archief van de onderzoeker. 

Voor het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de betrokken aannemers in een bijlage 
te noemen (niet gerelateerd aan meetresultaten) . 

Gemeld wordt dat OVAM het voornemen heeft om een onderzoek te gaan doen naar de 
effectiviteit van het gebruik van schuim, maar dat de resultaten van dit onderzoek de 
komende 3 a 4 maanden nog niet beschikbaar zijn. 

7. Conclusies 
Afgesproken wordt dat de onderzoekers op basis van de gemaakte opmerkingen in de beide 
klankbordgroepen met de opdrachtgever overeenstemming bereiken over een al dan niet 
bijgesteld projectplan (inclusief motivering). Vervolgens wordt dit projectplan ter 
kennisgeving aan de klankbordgroepen toegestuurd. Dit projectplan dient als referentie 
voor de verdere oordeelsvorming en besprekingen. 
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De volgende fysieke bijeenkomst van de wetenschappelijke klankbordgroep vindt plaats als 
er een concepteindrapportage ligt Zo snel als duidelijk is in welke tijdrange dit gaat 
plaatsvinden, wordt hiervoor een datum gezocht. 

In de tussentijd kan per mail consultatie van de wetenschappelijke klankbordgroep 
plaatsvinden wanneer de situatie hierom vraagt 

De wetenschappelijke klankbordgroep opereert geheel los van de maatschappelijke 
klankbordgroep, om zo zuiver en onafhankelijk mogelijk tot een oordeel te kunnen komen 
en daarmee ook de kans op versnelling in een VIP traject te optimaliseren. 

(5)( 1 )(2e) ~ervaardigt het verslag van deze vergadering en legt dit ter goedkeuring 
voor aan de wetenschappelijke klankbordgroep. 

8. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. De opdrachtgever spreekt zijn waardering uit voor 
de gevoerde discussie. 

9. Slu iting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor de geleverde inbreng. 

KLB 310120/ 170220 
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Wetensch appelijke klankbordgroep 1 

Verslag eerste bijeenkomst wetenschappelijke klankbordgroep bij 
blootstellingsonderzoek asbestdaken fase 2 

Datum/ tijdstip: vrijdag 31januari 2020 

Deelnemers: 

Verhinderd: 

1. Opening 

(5)(1 )(2e) 
r-----------,==---1" 

ITO, via inbelverbinding) 
JTA) 

nW) 
(5)(1)(2e) IenW) 

(5)(1 )(2e) Arcadis) 
L...,----~~~------.___J 

(5)(1 )(2e) Bureau KLB , voorzitter en verslaglegging) 

(5)(1 )(2e) ~cadis) 

De voorzitter opent de vergadering . Er volgt een korte voorstelronde (5)(1 )(2e) eeft tevoren 
de rapporten van twee relevante Vlaamse onderzoeken toegestuurd.' I ereen heeft die 
ontvangen. Er zijn geen verdere mededelingen. 

2. Introductie 
1 (5)(1 )( 2e ) ~chetst achtergrond en stand van zaken van dit onderzoek. Belangrijke 
aanleiding voor het onderzoek was het voorgenomen asbestdakenverbod. Hoewel dit 
voornemen in juni 2019 door de Eerste Kamer verurorpen is, wordt met een aantal 
koplopers verder samengewerkt aan het verurijderen van asbestdaken. Hiervoor wordt op 
i:i'"""maart a.s. een samenwerkingsverklaring ondertekend. Het blootstellingsonderzoek is 
gestart toen nog werd gewerkt aan het verbod; fase 1 hiervan is door TNO afgelopen jaar 
opgeleverd. In fase 2 van dit onderzoek, dat Arcadis nu in opdracht van het ministerie van 
IenW zal uitvoeren, wordt de daadwerkelijke blootstelling bij de sanering van asbestdaken 
bij toepassing van verschillende werkmethoden onderzocht Aan de hand van de aldus 
verkregen data zal door het ministerie worden bezien of vereenvoudiging mogelijk is, zodat 
wellicht makkelijker, sneller en eventueel goedkoper gesaneerd kan worden, mits dat 
uiteraard veilig en veranhvoord is 

'Het betreft de rapporten : Onderzoek naar de vrijstelling en de versp reiding van vezels vanuit verweerde asbesthoudende 
dakbedekking en gevelbekleding (VITO rapportnr. 20 13/ l\1RG/ R/206) en Onderzoek naar blootstelling aan asbest tijdens 
sanering van golfplaten (VITO rapportnr. 20 16/ MRG/ R/ 0814). 

ONDERZOEK 
ADVIES 

PROCES 
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. Rol en werkwijze van dit overleg 
(5)(1 )( Ze ) licht de opzet van de wetenschappelijke klankbordgroep toe. Deze groep, 

bestaande uit drie onafhankelijke experts, zal gedurende het onderzoek twee maal bij een 
komen: één maal bij aanvang en één maal bij de concept-eindrapportage. In een vrij en 
open gesprek z.al zij een oordeel geven over de wetenschappelijke kwaliteit van opzet en 
aanpak van het onderzoek en venverking van de uitkomsten . Dit resulteert in een advies 
aan onderzoekers en opdrachtgever. Vervolgens is het aan de opdrachtnemer om deze 
adviezen wel of niet over te nemen en zich daarover te verannvoorden richting 
opdrachtgever. Op deze manier kan iedereen in een zuivere setting zijn rol spelen, met 
behoud van eenieders ei en veranhvoordelijkheid. Van de bij eenkomsten wordt verslag 
gedaan doo (5)(1 )(2e) Deze verslagen dienen te worden goedgekeurd door de drie 
leden van de wetenschappelijke klankbordgroep. 

Náást deze wetenschap_Jlelijke klankbordgroeR is er ook een stakeholderklankborggroe , 
waarin vertegenwoordigers van organisaties met belangen of een o dracht o asbestgebied 
zitting hebben o.m. branches, overheden). Met deze klankbordgroe zij n globaal dezelfde 
afs raken gemaakt brengt - in drie bi· eenkomsten - advies uit aan onderzoekers en 
o drachtgever, die gemotiveerd al dan niet worden overgenomen) 

avraag heeft opgeleverd dat over een mogelijke versnelling van een procedure bij het 
Validatie- en Innovatiepunt (VIP) (nu nog in oprichting) als gevolg van betrokkenheid van 
de onderhavige wetenschappelijke klankbordgroep bij dit onderzoek, niet op voorhand 
uitspraken zij n te doen. Wel is het de moeite waard om de kans hierop te maximaliseren 
door de onafuankelijkheid en zuiverheid van werh.'wijze van deze klankbordgroep zo strak 
mogelijk te bewaken. Afgesproken wordt daarom dat pas na afloop van het onderzoek 
klankbordgroepverslagen openbaar en met de stakeholderklankborgroe uitgewisseld 
worden, en dat tot die tijd ook niet gemeld wordt wie erin zitting heb ben. Wel kunnen 
hoofdpunten en -vragen mondeling wederzij ds t ussen beide klankbordgroe en 
overgebracht worden, bijvoorbeeld via de voorzitter. Zo zal ook deze vergadering gebeuren. 

Aangegeven wordt dat het wenselijk kan zijn om ook tussentijds de wetenschappelijke 
klankbordgroep te consulteren, bijvoorbeeld wanneer het zwaartepunt van het onderzoek 
ietwat verlegd wordt Afgesproken wordt dat in zo'n geval ( op initiatief van 
opdrachtnemers en -gever) een mailronde kan plaatsvinden. 

Het voorgestelde is verder voor iedereen aanvaardbaar. Aldus wordt afgesproken. 

4. Toelichting op p lan van aanpak onderzoek do or Arcadis 
(5)(1 )(Ze) jlicht het onderzoek toe, en noemt tevens een aantal specifieke 

vraagpunten: een v1erde techniek? (naast regulier saneren, bevochtigen met water en 
gebruik van schuim), uitb reiding richting landelijk gebied? Wat als niet strikt volgens de 
voorgeschreven werkwijze wordt gewerkt? 

5. Reactie op het plan van aanpak 
~--~ 

De voorzitter neemt nota van de doo (5)(1 )(Ze) ·ngebrachte punten maar vraagt de 
klankbordgroepleden eerst naar hun a gemene reacties op het projectplan . Uit deze ronde 
komt eveneens een aantal bespreekpunten naar voren: de rol van verweringsgraad, 
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weersomstandigheden en aard van het asbest (incl. crocidoliet), het belang van een 
gedetailleerd werkplan van de saneerder zelf, de logistieke vereisten om als onderzoekers 
snel t e kunnen inspringen, de vraag wie monsters neemt en analyseert, de specifieke 
veiligheidsrisico's van het werken met schuim, het werken met andere emissiebe erkende 
[iroducten, overige beschikbare metingen. Alle punten worden vervolgens een voor een (en 
deels ook in samenhang) besproken. 

- De (realistische worst case) omstandigheden van de sanering 
[ (5)(1 )(2e) benadrukt dat geprobeerd wordt saneringslocaties en -omstandigheden 
(ven.veerde daken, droog weer) te selecteren die tot een realistische worst case leiden. 
Dit althans voor zover dat mogelijk is: de metingen moeten vóór j uni klaar zij n . En het 
wordt schipperen met het aanbod. De klankbordgroep volgt deze redenering. 
Een nag_ekomen opmerking_ van één van de klankbordg_roe leden luidt: "Geschikte 
weersomstandigheden zijn wel cruciaal. Dus als het in de maanden april en mei alleen 
maar regent hebben we een probleem dat dan besproken moet worden." 
Wat verweringsgraad betreft wordt aanbevolen dit zoveel mogelijk objectief vast te 
leggen, ook met het oog op beoordeling door het VIP. Foto's kunnen, maar ook is een 
analyse van een kleefmonster mogelijk ( en niet heel duur). Dat maakt ook koppeling 
met de metingen in het vrro onderzoek mogelijk. et nemen van kleefmonsters heeft 
de voorkeur van de aanwezigen. 

- De keuze voor grote of kleine daken in stedelijk of landelijk gebied 
1 (5)(1 )(2e) ~cht toe dat de keuze voor binnenstedelijke daken van het voorgestelde 
formaat zowel was ingegeven door praktische omstandigheden (sanering kan in 1 dag, in 
2 shifts, er wordt door de geringere tijdsdruli - vaak iets zorgvuldiger gewerkt dan in 
het landelijk gebied) als door 'worst case'-overwegingen (weersomstandigheden, minder 
wind). Maar de indruk is dat de werkwij ze in het landelijk gebied zodanig ruiger kan 
zijn, dat daardoor als het ware een nieuwe 'worst case' ontstaat Vandaar is ook de 
gedachte opgekomen om in plaats van metingen naar een vierde techniek, meting in het 
landelijk gebied uit te voeren. 
Nagekomen opmerking_ onderzoeker: Infeite voeg_en we hiermee een categorie 
saneringen toe aan het onderzoek waar veelal niet volgens de voorgeschreven methode 
wordt gewerkt. Dit is dus een verruiming van de onderzoeksvraag_, die erop gericht 
was de 'gebruikelijke' (voorgeschreven) saneringsmethode te verg_elïken met enkele 
alternatieven die beogen de emissie van asbestvezels te verminderen (water, schuim). 
We voegen een categorie sanerin en toe die kunnen worden beschouwd als 
'gebruikelijk' voor grote daken maar waar wat minder zorgvuldig met de 
voorschriften wordt omgegaan. 
Vanuit de klankbordgroep wordt opgemerkt dat in het landelijk gebied, bij daken met 
een grotere overs anning, vaker ook crocidoliet is aan te treffen. Men onderschrijft de 
gedachte om ( ook) in het landelijk gebied te meten, al ·wijst men er ook op dat daarmee 
nóg weer een extra variabele wordt geïnt roduceerd ( een tussenvorm kan nog sanering in 
industriële omgeving zijn, op een industrieterrein). In het landelijk gebied zij n er meer 
schuren en stallen, waarbij voor die laatste vaak geldt dat ze door ammoniakinvloed.en 
van binnenuit sterker verweerd kunnen zijn (in stedelijk gebied kan dat het geval zijn 
door luchtvervuiling) . Sommige varkens-) stallen kunnen er erg slecht aan toe zijn, 
zodat ze misschien wel een erge worst case zij n na ekomen opmerking_ van een 
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klankbordg_roe lid: "maar wel realistisch: er zijn erg_ veel van dit soort stallen"). Het is 
maar de vraag of bij zo'n dak schuim toe as baar is als emissiebe erkende maatregel 
Het is zaak om ex liciet te vermelden of een dergelijke situatie zich al dan niet binnen 
de steek roef bevindt Al met al is het de vraag of er een voldoende homogene groep 
daken/ daksaneringen kan worden onderzocht om meer generaliserende uitspraken te 
rechtvaardigen. In ieder geval zullen de eigenschappen en omstandigheden goed 
beschreven moeten worden, zodat ook achteraf beoordeeld kan worden hoe b reed de 
conclusies geldig kunnen zijn. 
Tijdsdruk is veelal een belangrijke factor die doornrerkt in een (minder zorgvuldige) 
werh'1Nijze. Wellicht is een expliciete uitnodiging aan I-S?:iN te overwegen, als manier 
om een zorgvuldige werlrnrijze te bevorderen? (Naschrift. klankbordg_roeplid: Zou ik niet 
doen . Leidt tot overdreven g_edrag_ en zal ook saneerders ai§chrikken om mee te 
werken. Teveel "pottenkijkers" op een sanering_slocatie leidt sowieso al tot ander 
gedrag. Onderzoekers moeten "fly on the wall'' zijn! Beperk aantal aanwezige e:xterne 
personen."). 
De voorzitter constateert dat het gesprek over metingen in het landelijke gebied 
interfereert met het gesprek over werkmethoden. Zodoende agendeert hij ook dat 
thema. 

- De werkmethode 
Het is van groot belang dat de aannemer een gedetailleerd werkplan opstelt, zodat ook 
goed geobserveerd kan worden of, wanneer en waar van het werkplan wordt afgeweken. 
De beschikbaarheid van zo'n werkplan is een harde voorwaarde en ook voor eschreven 
in het certificatieschema asbestvernrijdering. Als een werk lan niet aan de eisen voldoet 
kan de sanering niet in het onderzoek worden meegenomen. De observator stuurt 
verder niet in de wijze van uitvoering van de sanering, er wordt onderzocht hoe de 
blootstelling is bij de praktische werlrnrij ze, ook als deze niet geheel volgens het boekje 
plaatsvindt (dit kan in wezen een verdere invulling zijn van het begrip 'realistische worst 
case'). Bekend is dat de gehanteerde werkwij ze cruciaal is voor de emissie. 
In de praktijk zijn de werkplannen niet altijd even gedetailleerd ( ook in Vlaanderen niet , 
al geldt daar dat er bij daksaneringen veelal minder verplichtingen zij n dan in 
Nederland). De praktijk is de laatste jaren wel verbeterd. Matthij s geeft aan dat bij de 
beoordeling van de geschiktheid van saneringen voor dit onderzoek zeer kritisch zal 
worden gekeken naar een aantal as ecten. Een daarvan is de beschikbaarheid van een 
gedetailleerd wer lan. 

- Een vierde techniek? 
Er komen uit de wetenschappelijke klankbordgroep geen suggesties naar voren voor een 
vierde, innovatieve techniek die praktisch onderzocht zou kunnen worden. Battery spray 
wordt wel genoemd .B.: is merknaam),. maar er wordt niet voorgesteld deze mee te 
nemen als te onderzoeken techniek omdat wordt betv.rijfeld of deze techniek in de 
praktijk wordt toege ast 

- Wie neemt de monsters en analyseert? 

4 

Alle monsternemingen en analyses geschieden volgens de geldende normen. In de 
eindrapportage is zichtbaar wie daarvoor is/ zijn ingezet . 
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,-SL=w.,,'1c,z, veiligheidsrisico's van het werken met schuim 
(5)(1 )(Ze) enadrukt dat dit onderzoek de bloot stelling aan asbest bij het werken met 

schuim onderzoekt, en niet eventueel andere arbo-risico's die daar al dan niet bij aan de 
orde zij n. Benadrukt wordt dat van belang is dat goed genoteerd wordt wat er bij 
werkzaamheden gebeurt (context-informatie), inclusief eventuele (bij na-) ongelukken. 

6. Verdere b espreekpunten 
Geconstateerd wordt dat van de overige bespreekpunten die bij de agenda waren 
opgenomen, alleen de vragen rondom schuim nog open staan. Deze vragen zijn: komen de 
specificaties van de verschillende soorten schuim die nu worden gebruikt enigszins 
overeen, zodat een te selecteren schuim representatief kan zij n voor de andere soorten 
schuim? En zo niet, hoe hier dan mee om te gaan? 

De indruk is dat aannemers/ leveranciers suggereren dat er verschillen bestaan tussen 
. . . .. . . 

'++'......,H-H<r-h'-._,_....L++H-H'-1-H<----f-H<I+-+.....,_ 

\'e-f!n',ffilc-l-5--Hl:55i:ffi-15€fH::!:l:Jfilfil::'tIBfr:§§lfill:l!fl:--\-'a:H--iH-.lffiSHHtl:Ellfüt3 Er wordt verv.rezen naar een 
raarbij ook alleen water, eventueel met wat 

- 'c-~---------'-"= ----.:-
deter ent om de o ervlaktespanning te verlagen, is gebruikt om de emissie te beperken. 

(5)(1 )(2e) zal deze studie opvragen en aan de onderzoekers doen toekomen. 

In wezen is het aan de producent van het schuim zelf om via het VIP zijn product te laten 
valideren. Het gaat niet aan om dit van publiek geld te doen. Bovendien dient voor een 
validatie de samenstelling bekend te zijn, 'we gaan geen black box valideren'. 
Naschrift klankbordg_roeplid: "Dit is tenminste onze wens. De vraag_ is wel oi ditjuridisch 
istand zal houden. Als een 9.e atenteerd product X aantoonbaar werkt zal de i abrikant 
w aarschij_nlij_k niet verplicht kunnen worden de samenstellingyrijs te geven ." 
Geconcludeerd wordt dat bij het ontbreken van productgegevens het onderzoek alleen 
indicatief kan zij n. Er hoeft om die reden ook niet heel zorgvuldig omgesprongen te worden 
met de selectie van steeds eenzelfde type schuim waarmee wordt gewerkt. Mochten 
productspecificaties wel aangeleverd worden, dan kunnen die bij het onderzoek worden 
vermeld. Merknamen zullen niet in de ra IJ orta e worden vermeld, maar zijn natuurlijk 
wel beschikbaar in het archief van de onderzoeker 

Voor het onderzoeksra ort wordt geadviseerd om de betrokken aannemers in een bi ·1age 
t e noemen niet gerelateerd aan meetresultaten 

Gemeld wordt dat OVAM het voornemen heeft om een onderzoek te gaan doen naar de 
effectiviteit van het gebruik van schuim, maar dat de resultaten van dit onderzoek de 
komende 3 a 4 maanden nog niet beschikbaar zijn 

7. Conclusies 
Afgesproken wordt dat de onderzoekers op basis van de gemaakte opmerkingen in de beide 
klankbordgroepen met de opdrachtgever overeenstemming bereiken over een al dan niet 
bijgesteld projectplan (inclusief motivering). Vervolgens wordt dit projectplan ter 
kennisgeving aan de klankbordgroepen toegestuurd. Dit projectplan dient als referentie 
voor de verdere oordeelsvorming en besprekingen. 

5 
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De volgende fysieke bijeenkomst van de wetenschappelijke klankbordgroep vindt plaats als 
er een concepteindrapportage ligt Zo snel als duidelijk is in welke tijdrange dit gaat 
plaatsvinden, wordt hiervoor een datum gezocht. 

In de tussentijd kan per mail consultatie van de wetenschappelijke klankbordgroep 
plaatsvinden wanneer de situatie hierom vraagt 

De wetenschappelijke klankbordgroep opereert geheel los van de maatschappelijke 
klankbordgroep, om zo zuiver en onafhankelijk mogelijk tot een oordeel te kunnen komen 
en daarmee ook de kans op versnelling in een VIP traject te optimaliseren. 

1 

;5)(1)(2e) 1 

~------~~ervaardigt het verslag van deze vergadering en legt dit ter goedkeuring 
voor aan de wetenschappelijke klankbordgroep. 

8. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. De opdrachtgever spreekt zijn waardering uit voor 
de gevoerde discussie. 

9. Slu iting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor de geleverde inbreng. 

KLB 310120/ 170220 
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To: ~ FENII (5)(1)(2e ) ~minienw.nl] 
~FEN1~---~ 

~-----------~ From: 
(5)(1 )(2e) 

Sent: Mon 9/30/2019 3 :22:54 PM 
Subject Nota van Inlichtingen Fase 2: blootstellin gsonderzoek asbestdaken' (kenmerk: 311 52691 ). 
Received: Mon 9/30/2019 3:22:55 PM 
Bijlage C Nota van Inlichtingen 31152691.pdf 

Geac hte heer/mevrouw, 

Bij gevoegd treft u de Nota van I nl ichtingen (NvI ) voor het onderwerp Fase 2: blootstellingsonderzoek asbestda ken' (kenmerk: 
31152691 ). 
Deze nota va n inlicht ingen wo rdt hiermee integ raa l onderdeel va n de offerteaa nvraag en de daa rbij behorende bij lagen. 
I n deze nota va n inlicht ingen worden de inged iende (geanonimiseerde) v ragen weergegeven met de bea ntwoording . Deze nota 
wordt met alle inschrij vers gedee ld . 

I k ve rtrouw erop u vo ldoende te hebben geïnformeerd 

Met v r iende lij ke groet, 

(5)(1 )( 2e) 

Ministe rie va n I nfrastructuur en Waterstaa t 
I ntegra le Bed rij fsvoering IenW (IBI ) 

IBI -F&I / Financiën en I nkoop 
Rij nstraa t 8 1 2515 XP I Den Haag I fl exp lek 

Postbus 20901 1 2500 EX I Den Haag 
..... .... .... ,..........~~~~......._., ...... .... ..... .... ..... ......... ... . 
M: + 31 6 (5)(1 )(2e) 

m1enw.nl 
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Bijlage C Fonnat vr-agenfonnulier-
'Fase 2: blootstellingsonderzoek asbestdaken' (kenme..-k: 31152691). 

Deze nota van inli chtingen wocdt h ier mee integ-aal o nderdeel v a n d e offerteaanvraag e n de d aarbij behOf"ende bij lagen. I n deze ncta v a n inlichtingen wocden de ingedie n de (gean onimiseer de) vra gen weer gegeven met daar ach ter de 
bean t wo<Jd in Q va n de aanbestedende die nst. 

tvraag Document 

Bi:j lage A Vraag.specif icatie 
biootstelli ngson derzo ek 
asbestdakens a nerinQ pu nt 3 . 
Onsc tTijv ing opdriiicht 

Bi:j la1.1e A Vra a1.1.specif icatie 
bio otstelli ngson derzo ek 
asbestdakens a nerinQ pu nt 3 . 
Onsc tTijv ing opdracht 

Bi:j la ge A Vraagspecif icatie 
biootstelli ngson derzoek 
asbest:dakens.a nering punt 6 . 
Kw a He il:seisen p roduc t e n 
proces ( optio neel ) 

Bi:j lage A Vraag.specif icatie 
biootstelli ngson derzo ek 
asbest:dakensanering pu nt 6 . 
Ki,, o1 &te il:seisen p roduc t e n 
P"OC:es ( optione:l ) 

Ar t ikel 15. 2 ARVOO I 20 18 
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Vraag 

In de herzien e vraagspec if icatie is on der ko~ e 3 een a ~nea gesc hri:!lpt:, w a a ri n sprake is v a n een pari:!!llel 
proces dat le idt tot selectie va n locaties. Kunt u aangeve n waarom deze passage is gesc hra pt? Betekent dit 
dat h et parall e ll e proces çiesb:iJ:t is d a nders won::lt irl 1.1evuld ? 

"De opd-acht&i e -., er z:a l -., ervol1.1e ns representatieve "w a-51: case" loca t ies rroel:en selecteren voo.- de uitv oe-inQ 
van h et ond erzoek. " We lke taak ziet u v oor d e opd rachtn emer met b eb-ekking tot de s electie van d e 
proeflocaties? Komt er een (vOOf- }selectie v a n uit mw of moet opdrachtnemer de locaties zelf select eren 
van uit de m arkt? 

Hoe moet het WOOfd "optioneel " in d e t ekst opgevat w orde n ? De genoemde nor men zijn v asb_;Jesteld en niet 
optio neel . 

Anbroord 

~ passage is geschra pt e n daarvOOf in d e ~ aats is de vraag ge komen om in 
de offerte een v oocstel t e beschrijv en h oe wo rdt ge~men t ot selectie v a n 
locaties. Bij nad er in.z: ien was het oo.-deel dat o p d ie wijz.e m ee- teçie m oet kan 
wocden gekome n a ;m het bela ng v ;;m d eze s tap e n wocdt m eer ruimte gegeve n 

aan d e inbren1.1 e n creat ivi teit v a n de opdrac htnemer. 

D: a a n,;ie h aalde passaQe s t ond in d e eerd ere -.,raag"Specifi catie e n komt in de 
herziene v raagsp ecif icatie niet t erug. De selectie v a n p roeflocaties is in de 
herziene v ersie een activ iteit vo or d e op drachtn emer die deze dus zel f zal 
rroeten selecteren v a nu it de rrar h±. 

D;t WOOfd "opti on eel" moet worde n g enegeerd . Di t is per a buis blij v en staa n a ls 
b:ie lic hting v oo.- de schr ~ver v a n de vraagspecificatie . De ge n oem:l e n ocmen z:jj n 
in derdaad v astgesteld en niet optioneel . 

"2. Een klankbxdg roep met deel nemers uit d e bra nche zal d e opzet e n de ra ppe rtage b eg el ei den ." Dit is t e De klan kba.-dgr oep zal een beJ a ngr ij ke stem he bben in het p roces dat lei dt tot 
begrijpe n op bas;i!. v a n het in pu nt L genoem de draagvla k. In het v erleden U. ech ter gebleken dat s e lect ie V im locat ies, m et a ndere woorden : in m oetensterrrnen m et datg e ne 
verschil len de p art~ e:n binne n de asbestb.-anc he een ei gen belang hebben e n dil: v erdedi gen . Hoe zijn de waar het on der-zoek zich op zal ric hten. Op die manier rm et worden geborg d 
on;;if ha nkel~l-d-ieid en vrijwa ring v ;;m druk VOOf" opdrac htne m er op dit punt geg.ira ndE!e" d? dat overeens;l:emrri ng is dat het ond ef'ZOek zi nvol is gelet op de v er wachting dat 

d it: kan lei den tot een vereen -.,oudigi ng, D: uit... oering -.,cm h et on derzoek en de 
ra pport;;ig e do1o1r \riiln v ;ill e n b in nen de wetensc ha ppel ijke integ riteit v a n de 
opdrac htnemer. De klanh±iordgroep heeft daarin dus geen bev oegd hei d. 

Cpdr.c:h tgev er kan V im Opdrac htne m er VOf"de-en dat v .in Personeel v .in Cpdrachtnem er uiter lijk drie Er U. v oor dit pr oj ect geen v oornemen om gebru ik t e m aken v ;;in deze 

~ kda1.1en v oor a anY a n1.1 va n de ,,erkzaamheden bij Opdracht1.1ever verkl a rin1.1en omtre nt het 1.1edra1.1 WOf"d en rTDQ e ~jkh eid. 
overgelegd. 1. Wij kunnen door u wo rden verzocht om een VOG v ;;in onze in t e zetten medewa-kers; t e 
overlei;i1.1e n. In h et kade- va n d e A\fG is h et ov erle,;11.1en va n een VOO niet z:onder rne€1" toeçiestaan. Ku nt u 
vo or deze specifi eke op dracht aangev e n w elke leg itieme reden u heeft v oor het opv ragen v a n de VOO , 
waarom d it noodz:akel ij k is e n bev esl:ii;ie n dat de b et raîe nde m edev,erker -., oo.-af en ac hteraf 1.1oed 1"lo rdt 
geïn fo.-meerd? 
2. In di en b lij kt dat h et ov erleggen v a n een VOO legiti e m en n oodzakel ij k is : ku rt: u b Brestige n dat indie n de 
medewerker over een VOO beschikt w aaruit bl ij kt d at geen bezwa re n naar v oce n zijn ge~men, het laten 
inzien h ier\'ëln volstaat? Zo n ee : wit u dit motiveren? 
3. In dien u v a n m e ning bent dat de VOO toc h rroet wo.-den af gegev e n , waar kunn e n de m ede w erkers da n 
terecht v oor h et u t oefenen v a n hun rechte n e n hMang word e n dez:e gegevens bewaard? 

l 
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Vr11119 Anbiroord 

In de b rief ond~ 5 'Pro eed ure en ( acceptatie ) voo rw a~den offertetraj eet' and er Het zal inderd a a d realistisch zij n om in de pi a nni ng erva n u it t e gaan dat een 

Plannin,i: w ocdt een plcn nin,i: af,i:egeven w a cf"in staat dat de~ unnin,i: plaats zet vil den il w eek 43 {we ek vcri 21 - deeJ va n de w erkzaamhede n in 20 19 k.n w orden uitgevoe-d , ook g elet op 

25 okt ober 20 1.9 ). In Bijlage A onde r punt 5 'Pla m ilg e n m ilpalen" wo rdt aange:g ~ en dat h et vetlwe rk w crdt ;~tsa: ~~e ~n e~e d~~j~ ~ a~ ~i: ~j~e:; : :~~~;:!es. In de 

u~evoerd in _h et najaar va n 2~1.9. Ge.z ie n de dctu m v a n ,i: u~ni~ k~ ~s,i:estart w o rden m et d~ uitvo erir15: na 25 ein dra pportage op t e leveren . Bij het s e lecteren va n m eetv, B"kzaamhed en die in 

okt obe-. De em d-r apportag e die nt t e wo rden opge leva-d u1terl1Jk de 1 w eek va n dece mber. Dit betekent dat e r 20L9 kunne n worde n uitgevoerd, is; het verzoek om een afg e ba kende 

5 we ken zijn vocx d e op2.et va n de stud ie (deze moet w orden besp roken met d e stakehotl e-s), eventuele werkmethode= rn:ig e lij k geheel af t e ro nden en da a rva n een beknopte 

ci:ln ~,gen, uitv oeri1g m etingE' n m et een vE'f"ta l m ethodes op 3 lc:catiE'S, anctlyse v ëJ'l dE' m rnstErs, dE' 

statistischE' a na ly ~ en de ra p pa--t c\,<>e . W ij dE'fl kE'fl niet~ dit rE"alisti<;r: h is. 

Wat is de pla nn ing vo oc he t u itvoEren v a n h E't FXOjE'ct? 

tussen rapp.:rtag e op t e leveren . 

In de b rief sl:aal: on der punt 3 de beoo.--deJ ing va n de kw a li t eit va n de offerte. Daarin staat : VDOl"sl:ellen om h et Sneller en goedkoper zij n n iet op de= wijze relatief 6-edoeld, maa r rroeten 
onderzoeksne ll er en goedkoper u it t e voere n . S nel ler e n goed~per dan wie en/of wat WOfd t hi er bedüe d? worden u itgelegd a ls ideeën waar rree t ~d en geld kan word e n bespaard . 

Bij punt 4 v :;m de brief- ' Contr:.ictma nag e men t , wijze factu-ering ' ~:.iat ' betalinge n v inde n plaats n a oplevering De :.icc e~atiecriteria zij n d at het deeJ product en het gefact ur eerde bedrag 
e n a cc e ptatie per deel product'. Wat z:ti n de exacte acceçtal:iecriteria van de opdr achtgever? rroet:e n voldoen aan de ornschr ~v in g in de opdrac ht ( inclusief offerte!!) . Er 

geld e n geen andere criteria . 
Orx::Jer pu nt 4 stact ook een P,:f\:t;: raaf 'Controlerni::ldE'len' D: begeleid irl g5eornm issie komt overeen met de 1-d ankb-o.-d groep. De 
Da.=.- in staat dat de be:ge B di1g-"l: ommiisie advi.eert 0VE'f e vE'fl t ue le bijstu- i1,g . Wie stelt dE'Z e e in dbesli~ ing over bij -sturi ng kan a lleen wo rden genom e n door d e 

~eleid i~ scom m is.sie same n?Wie nE'emt de eindbesicirt: OJ E'f eventL.e~ b ij stu ring? Er kun ren zowe l ~: ~: je~:: ~a~:~: e::1: ;::e::~;:ri::::~ ~ ~n=r::~ ~:rht~ ~ I~ 
fi n aicië le ~ plam i~51:~~ en r itten aan b i stu ring . Dit matcht n ~ t m et h et afy:~en v a, een v a!te p rijs op a lle de b ijsturir.;i leidt t ot hc,;iere kosten, dan is het aan de opdracht1.1eve- om hier 

onderd elen. Graag ontva~en w ij h ier meer uitleg over . iil l dan ni et een a a nvu ll end e opdr:.icht v oo..- t e geve n . 

:"5 . In Bij la ge A Staat on der 6 kv, a liteitsetSen p roduc t en proces (optioneel) . Bcr p urt: L dat draagvlak va n groot Het draagvlak moet WOfde n ber~kt door afste m ming met de kla nkbOfdgr oep. 
belan g is. VY e borgt het dra agvla k? Wat is de verw achte rol va n opdr a chtgever e n opdr a chtnemer? D: opdrachtgever zal dit voo;zitten . De op dra chtn e mer zal met name de 

in houd elijke t oelic h ting e n geven. 

Bij 6 onder e isen aan de m etingen wo rdt aangegev en dat metinge n uitgev oerd die nen t e w o rde n 

doo r m edew erkers met een HBO o pleiding . W a a- is deze e is opgebaseerd? ZiJn ecperts m et een la_ge re en/of 
ho_ge- e ople iding u tg eslote n vo or d e uitvo ering va n de metingen en c11 a lyses? 

Onder 6 bij Eisen aan de me t i1_gen en a n a i_. sesstaat: Uit t e voeren door voor dez.e verricht i~en 

5:e accred t ee rde o nderz eek.sin st eling en/lab orato ria Geldt de.ze e is voor a l~ me t i15:en en alle aialyses? 

Er wo rdt aange:geven dct er v ier ve rsc:hillende w erkmethoden moeten w o rden gespecift eerd 

1) de 5:a n5:bare w erkmeth ocle, 2 ) e missEbeperkin5: met sch..J im, 3) em issiebeperking mE't ee n a ndere stof en 4 ) 

emissiebepErking m et YJ ater. Wat is dE' 'a nd Ere' sto f? 

Wat w ordt bedoeld m et h et specificeren va n een w er km ethcx:le ? 
Is dat het in deta il mi schr ij ven va n een w erkpr otoc ol?Of wordE'fl dEZe p rot oco lHl aa1_ge~verd OOo..- de 

op:frac:htgeJE'f? 

Leden va n een i15eg:elje beoordeli~.scom m i.ssie beoordelen de kw aiteitv ai de offertes. 

Hoe wo rdt dez e beoo rdelingsco mmiziesam.em:esteld en wie ritten d~ in ? 

Deze eis is niet a ll ean g eb.:u;;eerd op het beliilng va n h et uitvoere n va n goed e 

rnetin1.1en m a ar voa-al op h et belan1.1 om b ij h et uitvoe-en va n m el:i rçi en OOÇ1 te 
he bben op a ller le i o m.t:andighede n e n bij zonder hede n die va n bela ng .zij n o m 
de meet resu ltat e n t e ku nne n du id en. 

Jo. 

D: "a n dere stof" m ag brede- w o.-de n geinterpretee-d z:odat er r Li rrte is om 
in nov.rtieve emiss iebe perkende m aatregel e n onder deze V1erl-crnethod e in het 
ondB"Zoek op te nemen. De opdr achtnemer kan hierover in de offerte een 
voOfSl:e l doen , of a n ders is dit onderd eel van het p roces om t e komen tot 
rreetl ocaties w aarbij ook ideeën va nu it de kla n l-bo.-dgr oep m oet e n leid en b:tt 
een keu= . 

D: opdrachtnemer z:al el k va n de v1e1"krnet hod e n moet en uib,e.-ken in eeri 

protocol . Bedoeli ng i~ d at na uwkeurig tl. omsc hreve n hoe de -sanea-der t e werk 
rroet 1.1a a n e n dat d a a rmee herha lin Q rro,;i e lij k is va n de werkwijz e e n -s ituatie 
wa a rvoor de metinge n r e presentatief zijn . 

Deze beoor de li ngscommtssie bestaat uit b e leidsmedewer kers vanuit Ie nW e n 
SZW die h et onderzoek zulle n b egele ide n . 
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17 Bij de om schrijving -van h ~ plan -v an aanpS. difil reken ing ,5eh ouden t e worden met de Nee, h ierin zal een keuze m oeten word en gemaa-d:. I n de offerte-aanvr aag is 
saner~ sfasen (-v oo rberei:l ini:, -v~ wijd ~ ini:, naz CJ"e5: ). Is het de bedoeli'l,i: (een e is) cm deze drie fa!en 00~ apart uitgeg;;i;m v;;in 9 persoon lij ke meti ngen per i.anering:r;; locältie. 

t e bem~~ ? 
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> Retouradres Postbus 20906 2500 EX Den Haag 

16 september 2019 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Datum 
Betreft Offerteaanvraag : 'Fase 2: blootstellingsonderzoek 

asbestdaken' (kenmerk: 31152691) 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij nodigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat u uit een offerte uit 
te brengen voor het project 'Fase 2: blootstellingsonderzoek asbestdaken' 
(kenmerk: 31152691). Dit doet u volgens bijgevoegde bijlagen en de in dit 
document beschreven eisen en voorwaarden. In deze brief vertellen wij u meer 
over de procedure. 

Bijlagen 
De volgende bijlagen zijn bijgevoegd en maken deel uit van deze uitvraag: 

Bijlage A: Vraagspecificatie; 
Bijlage B: Format inschrijvingsstaat; 
Bijlage C: Format vragenformulier (t.b.v. Nota van Inlichtingen); 
Bijlage 1: Fase 1 Eindrapport TNO. 

Vanuit het ministerie heeft DG Milieu en Internationaal behoefte aan 'Fase 2: 
blootstellingsonderzoek asbestdaken' (kenmerk: 31152691). 

Deze offerteaanvraag is ui tgezet onder 3 leveranciers. 

Aanbieding 
Uw aanbieding bestaat uit de volgende separate onderdelen : 

► De aanbiedingsbrief inclusief vereiste factuurgegevens van uw organisatie en 
acceptatie ARVODI-2018; 

► De inschrijvingsstaat (Bijlage B); 
► Het kwaliteitsdeel. 

1. Contractduur 

De uitvoering van de werkzaamheden begint na ontvangst van de opdrachtbrief 
en is op 1 december 2019 afgerond. 

De opdrachtnemer is afhankelijk van medewerking van saneringsbedrijven, 
beschikbaarheid van geschikte saneringsprojecten én zeker ook 
weersomstandigheden. Dit kan reden zijn om langer over de opdracht te moeten 
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doen. Verlenging tot 1 juli 2020 (zonder extra kosten) is dan een mogelijkheid. 

2. Eisen aan de opdracht 
Zie bijlage A Vraagspecificatie voor eisen aan de opdracht . 

3. Beoordeling offerte(s) 
De ingediende offerte(s) beoordelen wij op basis van het gunningscriterium "Beste 
prijs-kwaliteit verhouding". Hierbij kijken wij naar prijs én kwaliteitsaspecten. 

Beoordeling kwaliteit 
De kwaliteit beoordelen wij aan de hand van de criteria die in onderstaande tabel 
zijn uitgewerkt. De volgende scores zijn te halen: 

Waardering % van maximale 
te behalen punten 

Uitstekend (maximaal denkbare meerwaarde) 100 
Goed (veel meerwaarde) 75 
Voldoende (aanzienlijke meerwaarde) 50 
Matig (aanwijsbare meerwaarde) 25 
Onvoldoende (geen meerwaarde) 0 

Gunningscriteria 
Kwaliteit, bestaande uit: 
Gl Plan van Aanpak Max. 500 

punten 
► U wordt verzocht een Plan van Aanpak bij te voegen. In dit Plan 

van Aanpak besteedt u aandacht aan de volgende onderwerpen: 
► Aansluiting op de opdracht en de gestelde vragen. Dit kan blijken 

uit (een aanzet tot) een visie op de opdracht en/of uit signale-
ring van knelpunten en mogelijke oplossingen . 

► Aanpak, waarin u beschrijft hoe de aanpak zal zijn. 
► Verwacht resultaat. U wordt verzocht een indicatie te geven van 

de beoogde precisie van de resultaten. 
► Beschrijving van de samenwerking met stakeholders . 
► Communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
► Planning, waarin minimaal de overlegmomenten met de begelei-

dingscommissie, het opleveren van de conceptrapportages c.q. 
voortgangsnotities en het opleveren van het eindrapport is op-
genomen. 

► Voorstellen om het onderzoek sneller en goedkoper uit te voeren, 
met name gelet op afhankelijkheid van weersomstandigheden. 

► Benutting van bestaande inzichten en meetresultaten. 
► Voorstellen voor afbakening van onderzoeksobjecten met het oog 

op het onderzoeksdoel om werkmethoden voor asbestdakensa-
neringen te kunnen vereenvoudigen. 

Beoordeeld wordt het totaalbeeld van de hierboven genoemde losse 
deelaspecten . Volledigheid, degelijkheid, haalbaarheid, structuur en 
realiteit van het plan van aanpak zijn de elementen die hierin in een 
rol spelen . 
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G2 Kennis en ervaring Max. 300 
punten 

► U dient de beoogde samenstelling van het projectteam te beschrij -
ven . 

► Daarnaast dient u de 0/'s van het projectteam bij te voegen. 

► Ook dient u te beschrijven welke ervaringen het projectteam heeft 
met gelijksoortige projecten. 

Beoordeeld wordt de mate waarin de samenstelling van het team 
het vertrouwen geeft dat de uitvoering van de opdracht het 
gewenste resultaat zal opleveren . Daarnaast wordt het ingezet 
niveau en de verhouding van de in te zetten medewerkers, in relatie 
tot het aantal uren dat hij/zij wordt ingezet voor de opdracht, 
beoordeeld. 

Prijs Max. 200 
punten 

Totaal aantal te behalen punten 1000 
punten 

Beoordeling prijs 
De prijs die wordt beoordeeld is de geoffreerde totaalprijs (exclusief BTW) . De 
inschrijver met de laagste totaalprijs ( exclusief BTW), ontvangt de maximale score 
van 200 punten. De andere inschrijvers scoren 'naar rato' volgens de formule : 

maximale score x (laagste prijs inschrijver/ prijs inschrijver) = aantal punten 

De winnende inschrijving heeft de hoogste totaalscore op de gunningscriteria 
behaald. 

Geef met open kostencalculatie inzicht in de kostenopbouw per op te leveren 
product. De prijzen vermeldt u in Euro, zowel inclusief als exclusief BTW. De 
prijsstelling is "all-in ". 

Leden van een ingestelde beoordelingscommissie beoordelen kwaliteit van de of
fertes. 

De beoordelaars bepalen met elkaar op basis van consensus de score en daarmee 
het aantal punten per ( sub-)subgunningscriterium. 

Het is niet toegestaan om als prijs een nul (0) of een negatieve waarde in te 
vullen . Wij maken u erop attent dat wij dergelijke offertes aanmerken als ongeldig 
en terzijde leggen. 

Geef met open kostencalculatie inzicht in de kostenopbouw per op te leveren 
product. De prijzen vermeldt u in Euro, zowel inclusief als exclusief BTW. De 
prijsstelling is "all-in". 
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4. Contractmanagement 
Wijze van facturering1 

Afrekening gebeurt op basis van vaste prijs . 

Betalingen vinden plaats na oplevering en acceptatie per deelproduct. 

Controlemiddelen 
Begeleidingscommissie 
Deze opdracht wordt begeleid door een begeleidingscommissie, die in ieder geval 
tot taak heeft het volgen van de voortgang van de opdracht, het adviseren over 
eventuele bijsturing, het beoordelen van de te volgen uitvoeringssystema
tiek/ aanpak en (de kwaliteit van) het eindproduct in relatie tot de opdrachtom
schrijving . 

Voortgangsrapportages 
Na afloop van elke maand wordt een bondige voortgangsrapportage ingediend bij 
de projectverantwoordelijke . Een voortgangsrapportage omvat in ieder geval een 
opgave van de stand van zaken, eventueel al bereikte resultaten, een opgave van 
de consequenties hiervan voor de planning van het verdere verloop van de op
dracht en overige relevante zaken, zoals knelpunten . Ook bevat een voortgangs
rapportage een opgave van de financiële stand van zaken van de uitputting en de 
prognose. 

5. Procedure en (acceptatie)voorwaarden offertetraject 
Communicatie 
Alle communicatie rondom deze offerteaanvraag verloopt uitsluitend per e-mail via 
onderstaande contactpersoon: 

Contactpersoon: 1 (5)(1)(2e) 1 (S)(1·)(2e) ~-~ 
E-mailadres: 1 (5)(1)(2e) 1minienw.nl en j 5.1.2 i f minienw.nl 

Planning 
Activiteit Uiterste datum 
Verzending offerteaanvraag Maandag 16 september 2019 
Indienen vragen tot uiterlijk Vrijdag 20 september 2019 

12 :00uur 
Verzenden Nota van Inlichtingen Woensdag 25 september 2019 
Indienen offertes tot uiterlijk Woensdag 2 oktober 2019, 

12:00 uur 
Gunning Week 42 

( 14-18 okt 2019) 

Alle data zijn onder voorbehoud . Aan deze planning kunt u dan ook geen rechten 
ontlenen. In geval van uitstel op bovenstaande planning door IenW krijgt u nader 
bericht. 

1 Het ministerie van IenW maakt gebruik van E-factureren. Voor informatie over de 
verschillende mogelijkheden van e-factureren verwiJzen wij u naar de site van Logius. 
https: //www.loqius.nl/diensten/e-factureren/ . 
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Wij nemen uitsluitend per email ingediende vragen t ijdens het offertetraject in 
behandeling . U richt deze aan de hierboven vermelde contactpersonen . De 
antwoorden op alle gestelde vragen maken wij met een nota van inlichtingen aan 
alle inschrijvers geanonimiseerd bekend . Eventuele wijzigingen op de 
overeenkomst of de voorwaarden worden hierin meegenomen. 
Deze aangepaste versies vormen vervolgens een vast uitgangspunt voor 
inschrijving. Met andere woorden: door voor deze aanbesteding een offerte in te 
dienen, verklaart inschrijver zich onvoorwaardelijk akkoord met de (gewijzigde) 
documenten die deel uit maken van de af te sluiten overeenkomst. 

Ik verzoek u uw offerte digitaal, in de vorm van een scan van de getekende offerte 
met separaat het onderdeel prijs en kwaliteit, uiterlijk op datum / het tijdstip als 
genoemd in de planning in te dienen op bovenstaande e-mailadressen onder 
vermelding van het onderwerp met zaaknummer. Offertes die later worden 
ontvangen dan deze datum en tijdstip nemen wij niet in behandeling. 

Gesta nddoen ingstermij n 
U doet uw offerte gedurende tenminste 60 dagen na de datum van indienen 
inschrijving gestand. Aan uw inschrijving zijn geen kosten verbonden voor IenW. 

Belangenverstrengeling 
Als sprake is van belangenverstrengeling, toont u met uw aanbiedingsbrief aan 
hoe u belangenverst rengeling uitsluit voor de in de opdracht genoemde 
werkzaamheden . 

Onder aanneming 
Als u gebruik gaat maken van één of meerdere onderaannemers, benoemt u deze 
in uw offerte met naam en toenaam. 

NAW-gegevens 
Voor zover dit niet op uw briefpapier vermeld staat, neemt u in uw aanbieding alle 
volgende gegevens van uw organisatie op: 
► Volledige NAW gegevens / Factuurgegevens. Let op: als uw factuuradres afwijkt 

van het adres van uw briefpapier (of automatische ondertekening) graag 
expliciet vermelding maken van het factuuradres; 

► Kamer van Koophandelnummer ( inclusief vestigingsnummer indien van 
toepassing); 

► Banknaam + bankrekeningnummer; 
► IBAN / BIC nummer; 
► BTW nummer. 
Bij het ontbreken van voornoemde gegevens, kunnen wij niet tot facturatie 
overgaan . 

Inschrijvingsstaat 
Uw aanbieding doet u uitsluitend met de inschrijvingsstaat die als Bijlage B bij 
deze uitvraag is gevoegd . Dit formulier is volledig ingevuld en ondertekend door 
een daartoe bevoegd persoon. Verlangde bijlagen voegt u bij . 

Op de inschrijvingsstaat vermeldt u: 
- Een vaste prijs (exclusief BTW) voor het verrichten van de diensten voor de 

in de vraagspecificatie (Bijlage A) vermelde producten; 
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- Een specificatie van de vaste prijs per product, uitgesplitst naar het aantal 
uren en tarieven en overige kosten (inclusief eventuele kosten van 
derden) . 

Als uw offerte niet volledig voldoet aan de in deze offerteaanvraag omschreven 
eisen en voorwaarden, nemen wij deze niet in behandeling. IenW behoudt zich het 
recht voor om onvolledige offertes terzijde te leggen. 

Daarnaast behoudt opdrachtgever zich het recht voor om het gehele offertetraject 
tijdelijk of definitief te stoppen. Eveneens behoudt opdrachtgever zich het recht 
voor om de opdracht niet te gunnen. U heeft in een dergelijke situatie geen recht 
op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze 
offerteaanvraag. Door het uitbrengen van een offerte verklaart u zich akkoord met 
deze voorwaarde. 

Algemene voorwaarden 
Op de uitvoering van deze opdracht zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het 
verstrekken van de opdracht tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-2018) 
van toepassing . Artikel 19 (voorschot) van de ARVODI is niet van toepassing . 
Deze voorwaarden kunt u vinden op: 
http: //wetten .overheid. nl/BWBR0040889/2018-05 -15# Bijlage 3 . 
Algemene voorwaarden uwerzijds, onder welke benaming dan ook, worden 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

De navolgende documenten maken deel uit van de af te sluiten overeenkomst. Als 
deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde 
document boven het later genoemde : 

1. de opdrachtbrief; 
2. de nota van inlichtingen; (Indien van toepassing); 
3. de offerteaanvraag, inclusief bijlagen; 
4. de ARVODI-2018; 
5. uw offerte. 

Gunning 
Aan de hand van de opgenomen gunningscriteria vindt een inhoudelijke 
beoordeling van alle ingediende geldige inschrijvingen plaats. Gunning gaat naar 
aan de inschrijver met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV). 
Wanneer twee of meer inschrijvers gelijk eindigen, vindt een loting plaats. De 
desbetreffende inschrijvers krijgen hiervan bericht . Ook wordt het tijdstip, de 
locatie en de organisator van de loting bekend gemaakt. 

Klachtenafhandeling 
Heeft u een klacht over deze aanbesteding? Dan maakt u deze in een zo vroeg 
mogelijk stadium kenbaar, bij voorkeur vóór de sluitingstermijn van het stellen 
van vragen. 

Klachten over deze aanbesteding dient u in via e-mailadres 
1 5. 1. 2i lminienw.nl, onder vermelding van : 

• Zaaknummer; 
• Datum van indiening; 
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• Naam, vestigingsplaats en handelsregisternummer van klager; 
• Naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij klager; 
•Titel/ zaaknummer van de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft; 
• Naam en adresgegevens van de contactpersonen van de Aanbestedende 

dienst; 
• Gemotiveerde omschrijving van de klacht; 
• Omschrijving van de wijze waarop de klacht is te verhelpen. 

Na ontvangst neemt het Klachtenmeldpunt de klacht zo spoedig mogelijk in 
behandeling. Het indienen van een klacht zet de aanbestedingsprocedure niet stil, 
tenzij de Aanbestedende dienst expliciet besluit de procedure op te schorten. Een 
besluit tot opschorting wordt per email bekendgemaakt. 

Het Klachtenmeldpunt brengt aan de Aanbestedende dienst advies uit waarin 
gemotiveerd wordt aangegeven of het Klachtenmeldpunt de klacht gegrond, 
gedeeltelijk gegrond of ongegrond acht. Het is vervolgens aan de Aanbestedende 
dienst om, met inachtneming van het advies van het Klachtenmeldpunt, over de 
klacht te beslissen. Wijst de Aanbestedende dienst de klacht af dan wordt de 
klager hierover door de Aanbestedende dienst geïnformeerd. Wordt de klacht 
gegrond verklaard dan neemt de Aanbestedende dienst preventieve of 
corrigerende maatregelen . 

Kunnen wij van u geen offerte verwachten? Dan verzoek ik u mij per omgaande 
hiervan op de hoogte te stellen. 

Met belangstelling zie ik uw offerte tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

(5)(1 )(2e) 1 

Bestuurskern 
Inkoop 
Team Operationele inkoop 

Pagina 7 van 7 

0008 



300139 

> Retouradres Postbus 20904 2500 EX Den Haag 

Arcadis Nederland B.V. 
T.a.v. l (5)(1)(2e) 1 

Mercatorplein 1 
.=-~~ ~ ' .....,-Hertogenbosch 

arcadis .com 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Bestuurskern 
Oir Omgevingsveiligheid & 
Milieurisico's 
Cluster B 

Rijnstraat 8 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Contact ersoon 

(5)(1 )(2e) 

M + 31( 0) (5)( 1 )(2e) 

(5)( 1~ (5 )(1 )(2e) r7inienw. nl 

Datum 
Betreft 

19 december 2019 
Opdrachtbrief 'Fase 2: blootstellingsonderzoek 
asbestdaken' (kenmerk : 31152691) 

(5)(1:)r o\ 
Geachte (5)( 1 )(2e) 

Naar aanleiding van uw offerte van 7 oktober 2019 met kenmerk 
D10001580 : 13 bericht ik u als volgt . 

Ik verleen u opdracht tot uitvoering van werkzaamheden in het kader van 'Fase 2: 
blootstel I i ngsonderzoek asbestdaken '. 

De uitvoering van de werkzaamheden vangt aan na ontvangst van de 
opdrachtbrief en wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 juni 2020 opgeleverd. Deze 
datum is van belang vanwege de toezegging aan de Tweede Kamer om in de 
eerste helft van 2020 de resultaten van dit onderzoek ter beschikking te hebben . 

De opdrachtnemer is afhankelijk van medewerking van saneringsbedrijven, 
beschikbaarheid van geschikte saneringsprojecten en weersomstandigheden . Dit 
kan reden zijn om langer over de opdracht te moeten doen . Verlenging tot 1 juli 
2020 (zonder extra kosten) is dan een mogelijkheid, maar moet worden 
voorkomen gelet op de toezegging aan de Tweede Kamer. 

De op te leveren product(en) zijn conform offerte en inschrijvingsstaat. Na overleg 
met de begeleidingscommissie kan worden besloten tot bijstelling en nadere spe
cificatie van de onderzoeksopzet, voor zover dit binnen het beschikbare budget 
blijft, en tot inzet van de stelpost. 

De uitvoering van deze opdracht geschiedt op basis van vaste prijs. De door mij te 
betalen vergoeding op basis van vaste prijs bedraagt ( 75 .000,00 exclusief BTW, 
respectievelijk C 90.750,00 inclusief 21% BTW. 

Ons kenmerk 
31152 691 
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Bovengenoemd bedrag is als volgt opgebouwd: 
Omschrijving 1 Prijs 

5.1.1 C 

Totaal exclusief BTW 1 C 75.000,00 

Het BTW-identificatienummer van het Ministerie van IenW is: 
NL 0032.14.412.B13 . 
Opdrachtgever stuurt en betaalt op basis van de opgeleverde (deel)product(en). 
Er vindt geen directe aansturing door opdrachtgever plaats. 

De navolgende documenten maken deel uit van deze overeenkomst. Voor zover 
deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde 
document boven het later genoemde: 
1. de opdrachtbrief; 
2. de nota van inlichtingen; 
3. de offerteaanvraag, inclusief bijlagen; 
4. de ARVODI-2018; 
5. uw offerte. 

Deze opdracht wordt begeleid door de heer M. Keve. 

Controlemiddelen 
Begeleidingscommissie 
Deze opdracht wordt begeleid door een begeleidingscommissie, die in ieder geval 
tot taak heeft het volgen van de voortgang van de opdracht, het adviseren over 
eventuele bijsturing, het beoordelen van de te volgen uitvoeringssystematiek/aan
pak en (de kwaliteit van) het eindproduct in relatie tot de opdrachtomschrijving . 

Voortgangsrappottages 
Na afloop van elke maand wordt een bondige voortgangsrapportage ingediend bij 
de projectverantwoordelijke. Een voortgangsrapportage omvat in ieder geval een 
opgave van de stand van zaken, eventueel al bereikte resultaten, een opgave van 
de consequenties hiervan voor de planning van het verdere verloop van de op 
dracht en overige relevante zaken, zoals knelpunten. Ook bevat een voortgangs
rapportage een opgave van de financiële stand van zaken van de uitputting en de 
prognose. 

Uw facturen kunt u indienen als E-Factuur1 bij het Ministerie van IenW met als 
referentie het SAP bestelnummer 4500293439 . 

Voor de adressering van de E-Factuur kunt u gebruik maken van OIN-nummer: 
00000001003214321000. 

1 Voor informatie over de verschillende mogelijkheden van e-factureren verwijzen wij u naar 
de site van Logius. https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/ 
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In de E-Factuur moeten de onderstaande adresgegevens van het ministerie 
worden opgenomen: 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
IBI/F&I/089 
Postbus 20906 
2500 EX Den Haag 

Om tot betaling over te kunnen gaan is het van belang dat de factuur de juiste 
adresgegevens bevat . Ook dient in de factuur het SAP-bestelnummer als 
referentie vermeld te worden . Indien gegevens ontbreken, wordt de factuur niet in 
behandeling genomen en aan u geretourneerd . 

Mocht u nog niet over de mogelijkheid tot E-facturatie beschikken dan dient u de 
factuur met de ver lichte e evens in pdf digitaal in bij het Ministerie van IenW 
via het e-mailadre 5.1.2i minienw.nl 

Betalingen vinden plaats na oplevering en acceptatie per deelproduct. De precieze 
wijze van facturering zal worden vastgelegd tijdens het startgesprek. 

Betaling door Ienw vindt enkel plaats na oplevering en acceptatie van de 
( deel)producten/diensten. Bewijsstukken van de opgeleverde 
(deel)producten/diensten dienen aangeleverd te zijn bij IenW. 

Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze overeenkomst, dient u mij dit 
schriftelijk onder vermelding van bovengenoemd bestelnummer en redenen te 
berichten binnen twee weken na ontvangst van deze overeenkomst. U richt uw 
reactie aan:I 5.1.2i p minienw.nl. 

Indien ik geen reactie van u ontvang binnen de gestelde termijn is de opdracht 
onder de bepaalde randvoorwaarden/condities aanvaard. 

Hoogachtend, 
NAMENS DE STAAT DER NEDERLANDEN 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
DE DIRECTEUR VAN DE DI RECTIE OMGEVINGSVEILIGHEID EN MILIEURISICO'S, 

(5)(1 )(2e) 
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To: (5)(1 )(2e) 

_c_c: __ ~ _________ (5_)(_1 )_(2_e_) --------~ arcadis.com]; [ 
(5)( 1 )(2e) arca dis.com] ~-----~ 

(5)(1 )(2e) 

From: (5 )(1 )( 2e) - DGMI 
Sent: Thur 11 /5/2020 3:58:22 PM 
Subject RE: Factuur Fase 2: Blootstellingsonderzoek asbestdaken . 
Received: Thur 11 /5/2020 3:58 :23 PM 

Goedem idda (5 )(1)(2e ) 

Zonder hiermee een formeel akkoo rd te kunnen geven, ka n wat mij betreft de factuur zoals hieronder voorgesteld wo rden 
ingediend. Graag bij de ste lpos t verwij zen naa r de ve rlengingsbrief die in juni is gest uurd, daa r in is het gebru ik van de ste lpost 
geaccordeerd . 

Groet, 

(5 )(1 )(2e) 

Ministe rie van Infrastruct uu r en Waterstaat I Directie Omgevingsve il ighe id e n Mil ieur is ico's 
Rij nst raat 8 

Post bus 20901 1 2500 EX I Den Haag 

Van~ (5)( 1)(2e) ~arcad is.com> 

Verzonden: donderdag 5 november 2020 14:23 

Aan: (5)(1)( 2e ) m inienw.n l> 

c_c_:~ _________ (_5_)(_1 )_(2_e_) --------~ rcad is. com >;~l _____ (5_)(_1 )_(2_e_J ___ ~ 
(5)( 1 )(2e) arcad is.com> 

Onderwerp: Factuur Fase 2 : Bloot st ellingsonderzoek asbestd aken. 

Goedemiddag (5)(1 )(2e) 

Inmiddels is de rapportage , betreffende "Fase 2: Blootstell ingsonderzoek Asbestdaken" met kenmerk 311 52691 opgeleverd. 
Hoewel niet all e vooraf afgesproken metingen konden worden uitgevoerd (hierover hebben wij gedu rende het project geregeld 
schriftelijk en te lefonisch contact gehad) heeft het onderzoek toch een rapportage met interessante uitkomsten opgeleverd. 

Zowe l de Wetenschappe lijke als de Maatschappelijke klankbordgroep heeft aangegeven in te stemmen met de inhoud van de 
rapportage . Gezien de lastige tijd, waa rin het onderzoek is uitgevoerd een resultaat waar we trots op mogen zijn. 

Het bereiken van dit resu ltaat heeft echter wel aanzienlijk meer inzet en energie gevergd dan we vooraf konden verwachten . 
Vanaf het beg in heeft Arcad is aangegeven dat wij voor het uitvoeren van de metingen afhan kelijk zouden zijn van het aanbod 
vanu it "de markt". Bij uitbrengen van de offerte in oktober 201 9 en het opstellen van het Plan van Aanpak in febru ari 2020 kon 
nog niemand voorzien dat een virus vanaf maart 2020 zou zorgen voor een "nieuw normaal". 
Hierdoor heeft een verschu iving van de vooraf ingeschatte tijdsbesteding plaatsgehad tijdens het project. 
Er zijn aanzienlijk meer uren besteed aan het zoeken naar locat ies waar de blootstellingsmet ingen konden worden uitgevoerd, 
terwijl de tijd dat wij daadwerkelijk aanwezig waren op locaties tijdens metingen minder werd. 
Dit heeft ertoe geleid dat uitstel voor oplevering van de rapportage is verleend tot 1 oktober 2020. Als gevolg hiervan zijn opnieuw 
meer uren besteed aan het verkrijgen van meetlocaties. 

Ook het feit dat vanuit de klankbordgroepen toch meer "eisen" kwamen dan vooraf was ingeschat heeft ervoor gezorgd dat 
er meer tijd in de uiteindelijke rapportage is gaan zitten. Ik had deze verwachting op voorh and al aangegeven in mijn mail d.d. 
2 maart 2020. 

Al met al zorgen deze extra besteedde uren dat wij dit project uiteindelijk net binnen het vooraf gestelde budget hebben kunnen 
uitvoeren . 

Ik zou daarom graag het voll edige afgesproken bedrag willen factu reren , te weten : 
€ 65 .000 ,-- voor het onderzoek 

€ 8.920,-- ten laste van de stelpost, zoa ls verme ld in de mail die j ij mij stuu rde op 6 maart j. l. 

Van de voornoemde€ 65 .000,-- is al 35% gefactureerd na oplevering van de tussenrapportage. 

Onze uitein delijke eindfactuur wordt dan dus: 
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€ 65.000,--
€ 8.920 -- + 

€ 73 .920 ,--
af: € 22.750,-- -

€51.170 ,--

Graag vern eem ik van jou of dit wat jou betreft akkoord is , zodat we de digitale factuu r kunnen indienen. 

Met vriendelijke groet, 
1 (5)( 1 )(2e) ~arcadis.com 
Arcadis Nederland B.V. I Beau lieustraat 22168 14 DV Arnhem I Nederland 
Postbus 264 1 6800 J G Arnhem I Nederl and 
T +31 si (5) (1)( 2e) 

www.arcadis.com 

~ ARCADISI·= ~ ~ 
Be green, leave it on the screen. 

Cl 
Arcadis Nederland B.V - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504 

This email and any fil es transmitted with it are the property of Arcadis and its affi liates. All rights, including without limitation copyright, are reserved. This email 
contains inform ation that m ay be confidential and may also be privileged. lt is fo r the exclusive use of the intended recipient(s). lf you are not an intended recipient, 
please note that any form ofdistribution, copying or use of this communication or the info rm ation in it is strictly prohibited and may be unlawful. lf you have received 
this communication in error, please return it to the sender and then delete the email and destroy any copies of it. While reasonable precautions have been taken to 
ensure that no software or viruses are present in our emails, we cannot guarantee that this email or any attachment is virus free or has not been intercepted or 
changed. Any opinions or other info rmation in this email that do not relate to the offic ial business of Arcadis are neither given nor endorsed by it. 
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To: ~-----(5_)_(1_)(_2e_) ______ _.,_,minienw.n l] 
Cc: (5)(1 )(2e) arcadis.com] 
From: 
Sent: 0 6:22:39 PM 
Subject: Uitstel levering rapportage Fase 2 blootstell ingsonderzoek asbestdaken (Kenmerk 31152691) 
Received: Wed 4/29/2020 6:22:46 PM 

Geachte! (5)(1)(2e) 

De afgelopen tijd hebben wij herhaaldelijk contact gehad over de voortgang van het project "Fase 2, blootstell ingsonderzoek 
asbestdaken " (Kenmerk 31152691 ). 

Al in ons Plan van Aan pak hebben wij aangegeven afhankelijk te zijn van het aanbod van asbestdaken waar wij onze 
blootstellingsonderzoeken kunnen uitvoeren . 

Door een beperkt aanbod van saneringen van asbestdaken , vooral veroorzaakt door de uitbraak van het Corona-virus juist in de tijd 
dat het saneren van asbestdaken 

goed op gang zou moeten komen , gaat het niet lukken tijdig voldoende meetdata te genereren . 
De eindrapportage zal dan ook niet gereed zijn op de gestelde datum van 1 jun i 2020 . 

Inmiddels is een aantal metingen verr icht en zijn metingen gepland, waardoor wij aansturen op levering van de eindrapportage voor 1 
juli 2020. 

Uiteraard zullen wij u op de hoogte blijven houden van de voortgang . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet , 

(5)(1 J(2e) ~rca dis.com 
Arcadis Nederland B.V. I Beaulieustraat 22 168 14 DV Arnhem I Nederland 
Postbus 264 6800 AG Arnhem I Nederl and 
T +31 6 (5)( 1 )(2e) 

www.arca 1s.com 

~ ARCADIS l·e ~ ~ 
Be green, leave it on the screen. 

Cl 

CORONA veiligheid mensen 
prioriteit nummer één! 

---- ---- - -----· -----

Lees wat Arcadis hier voor doet 

Arcadis Update Coronavirus 

Arcadis Nederland B.V - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504 

This email and any fil es transmitted with it are the property of Arcadis and its affi liates. All rights, including without limitation copyright, are reserved. This email 
contains information that m ay be confidential and may also be privileged. lt is fo r the exclusive use of the intended recipient(s). lf you are not an intended recipient, 
please note that anyform ofdistribution, copying or use of this communication or the info rm ation in it is strictly prohibited and may be unlawful. lf you have received 
this communication in error, please return it to the sender and then delete the email and destroy any copies of it. While reasonable precautions have been taken to 
ensure that no software or viruses are present in our emails, we cannot guarantee that this email or any attachment is virus free or has not been intercepted or 
changed. Any opinions or other info rmation in this emai l that do not relate to the offic ial business of Arcadis are neither given nor endorsed by it. 
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To: (5)(1 )(2e) (5)(1 )(2e) NSZW. NL]; 
1 ~--------=--5.'-'-1=.2"----i ------"'--'-........_.-'--'Lu..__ 7-_ _ _ __i:r1.u2~eL __ ~~~___H_El'sm.e..sJ~ ne lling.nl];~------~ 

(5)(1 )(2e) 5.1.2i ascert. nl]; (5)(1 )(2e) 

4-----~~:="'."'--~~-7=--~ -1ro" 'f-'~~ ~ ~--~=-t_~ - ~ ...,------"-------=--'] _~(5~)~(1~)(~2e~)-~- -~ 
Lr---------'----'----'----'-,'-_:_---_j-=arcadis.com]; (2e) over ijssel.n l](~ ) 

(5)(1)(2e) ltonoord.nl]; VAVB[info@vav .n~~~---------~~ .n ; 
info@sloo aan nemers.nl info sloopaannemers.nl]; (5)(1)(2e) odh .n l]; info@bu reauklb.nl[in fo@bureau klb.nl] 
From: (5)(1)(2e) DGMI 
Sent: Thur 1/23/2020 11 :45:40 AM 
Subject Verslag b ijeen komst blootstell ingsonderzoek asbestdaken fase 2 
Received: Thur 1/23/2020 11 :45:42 AM 
VERSLAG BIJEENKOMST FASE 2 BLOOTSTELLI NGSONDERZOEKASBESTDAKEN 17 JAN 2020 V.2.DOCX 

Beste deelnemers van de klankbordgroep, 

Ik was iets te snel met het verzenden van het verslag, de opdrachtnemers hebben hier nog een aanta l aanvu llingen en 

toevoegingen op gedaan. Bijgevoegd vindt u de nieuwe vers ie met daar in in rood de toegevoegde tekst. 

Met vriendelijke groet , 

(5)(1 )(2e) 1 

Van:I (5)(1 )(2e) f DGMI 

VerzÎ nden: woensdag 22 januari 2020 14'53 
Aan: _ (5)(1 )(Ze) ~m inienw.n l>;I 

5.1 .2i lodh.n l>; (5)(1 )(2e) 

(5)(1)(2e) 

sbestversne lli ng. n 1>; 

od h.n l ' 

prhdhv.com1 5. 1.2i pasce rt .nl; Int ernet 
'-===:::::::::===:::::::::===::':--~ 

(5)(1 )(2e) rott erdam . nl>; 
arcad is.com> (5)(1)(2e) arcad is.com >; (5)(1)(2e) 

J_ __ _____s_:_i~:.=.:....---r- ~ -~;--;:--;-;-;;-;-;-;;-::-;-"----------i--~..:...::____;~~-----:--;:-;-;-:--:-;:-:--ï 
(5)(1)(2e) (5)(1)(2e) lt onoord .n l>; VAVB <info@vavb.nl>; 

~---------------,==c'....::..._:....::..:_2.::....::....::..:..:..:..:..:..._'.L_ ______ ___)-' 

5. 1.2i ~vt b.n l; info@s loopaannemers.n l; dh.n l>; 'info@ bureau klb. nl ' <info @bureau klb.n l> 
Onderwerp: Vers lag bijeenkomst bloot ste lli ngson.__,__ ~ - ~~~ ~ ~ a_s_e~2.--------' 

Bes te deelnemers van de klankbordgroep, 

Fijn dat de meesten van jullie afgelopen vrij dag aanwez ig waren. Bij dezen zoals toegezegd het verslag van afgelopen vrijdag. Graag 

jullie extra aandacht voor de act iepunten: 

Actiepunten 

- All e deelneme rs zijn uitgenod igd uiterl ijk 24 jan uari 2020 extra informatie en input te leveren ove r het projectvoorstel, zoa ls 

met welke cr iteria reken ing gehouden d ient te worden wat betreft select ie van realist ische worst case omstand igheden 

(bi jv. de verweerd he id van daken}. De informatie gaat d irect naar de opd rachtneme~ (5)(1)(2e) 1 

1 (5)(1)(2e) g:> arcad is.com } en het m inisterie 1 (5)(1)(2e) ~ minienw.nl }. Alle input za l gedeeld worden. 

- Act ie VAVB, VVTB, VERAS: aanleveren sane ringsprojecten d ie kunnen worden onderzocht. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn over de verslaglegging of anderszins, hoor ik dat graag. We zu llen jullie op de hoogte 

houden van de ve rdere voortgang. 

Met vriendelijke groet , 

(5)(1)(2e) 

Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Rijnstraat 8 1 Den Haag 

Postbus 30945 1 2500 GX I Den Haag 

~- ~~-~-~I (5 )(1 )(2e) 1 .......................... .. 
~------'=====,---~ 

E 1 (5)(1)(2e) r m inienw.n l 
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W www.ri jksoverheid.nl/ministeries/ienw 

ma-di-wo-do-vr aanwez ig 

---· Oorrnron k o l ii k o -,fr nc-,-, k 

Van:I (S)(1)( 2e) ~min ienw.n l> 

Verzonden: do nderdag 16 janua ri 2020 13 :06 

Aan: j (5)(1)(2e) s.1.2i ~od h.n l';' (5)(1)(2e) asbestversne lli ng.n l '; (5)(1)(2e) rhd hv.com'; 

1 5.1 .2i ~scert .n l; 5)(1)(2e (5)(1)(2e) rotterdam.n l ; (5)(1)(2e) (5)(1 )(2e) 

DG M (5)(1)(2e) AVB~ ; info@sloopaannemers .nl 

CC: 1 (5)(1)(2e) 

Onderwerp: Bijeenko mst b lootste ll ingso nderzoe k as best da ken fase 2 
Tijd: vr ijdag 17 jan uar i 2020 10:00-12 :00 (UTC+0l:00) A msterda m, Berlij n, Bern , Rome, Stoc kholm, W enen. 

Locatie: Rijnst raat 8 Den Haag, Zaal Z406 

Bes te dee lnemers/ genod igden, 

Dit bijgewerkte agendaverzoe k om va t enkele aa nv ullingen: 
• Vergaderzaa l: 2406 (zie ook plattegrond). 
• Uitbreid ing genod igden. 

Verder van be lang om te m elden is da t w1~ __ (5_)_(1_)(_2_e)_~lbereid hebben gevonden dit over leg voo r te zit ten. 

De st ukken stuur ik vo lled igheids halve nogmaa ls mee, deze zijn niet gew ij zigd op het overz icht va n dee lnemers/ genod igden na. 

Graag tot m orgen! 

Groe t, 

(5)(1 )(2e) 

Ministe rie van Infrastruct uu r en Wat erstaat I Directie Omgevingsve il ighe id e n Mil ieur is ico's 
Rij nstraat 8 

Postb us 20901 1 2500 EX I Den Haag 
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VERSLAG 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Bijeenkomst Fase 2 Blootstellingsonderzoek asbestdaken 

Datum/t ij dst ip: vrij dag 17 j anuar i 2020, 10.00- 12.30u 

Loca t ie : Minister ie IenW, Rij ns traat 8 Den Haag , Zaa l Z .406 

Aan wezigen : 

Afwez igen: 
(met afmeld ing) 

Actiepunten 

(5)(1 )(2e) 

(5)(1)(2e) oo rzitter) 
(5)(1 )(2e) ov inc ie Over ij ssel) 

(5)(1)(2e) rcad is) 
(5)( 1 )(2e ) EDES) 
(5)( 1 )(2e) ramma bu reau) 

(GGD) 
enW) 

DNL) 

(5)(1 )(2e) 
enW) 
(WTB) 

(5)(1)(2e) 
As ce rt) 
AVB 

(5)( 1 )(2e) Arcad is) 

(5 )(1 )(2e) 
LTO Neder land ) 
(VERAS) 

All e dee lnem ers zij n uitgenod igd uiterlij k 24 j an uar i 2020 ext ra 
inform at ie en input te leveren over het projec tvoo rstel, zoals met welke 
criteria rekening gehouden dient te worden wat betreft se lectie van 
rea list ische worst case omstandig heden (b ij v. de verweerdhe id va n 
da ken) . De informat ie gaa t direct naa r de opd rac htnemer (5)(1)(2e) 

1 (5)(1)( 2e ) parcad is.com) en het m in isteri e I' (5)(1)(2e) rm inienw.n 
All e input za l gedeeld worden. · · 
Act ie VAVB, WTB, VERAS : aa nleveren sa neringsprojecten die kunnen 
worden onderzocht. 

Agendapunten 

1. Opening/mededelingen/kennismaking 
De voorzitter heet de genod igden welkom en init ieert een voorste lrondje.l (5)(1)(29) 1 

1 (5)(1)(2e) ran Ascert meldt dat d it de enige keer is dat hij aa nwezig za l zij n 
vanwege de ro l die ze hebben. De agenda word t vastgeste ld. 

2. Introductie (s.v.z. beleidsontwikkelingen, doel onderzoek) 
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(S)(1)(Ze) chetst de sta nd van za ken waa rin het verwerpen van het 
as est a enve rbod in jun i 2019 va n belang is, waarna is toegezegd met een 
aanta l kop lopers verder te we rken aan het verw ijderen va n de asbestda ken. 
Hiervoor wo rdt op 12 februa ri een samenwerkingsverklaring ondertekend. Het 
blootste llingso nderzoek is gesta rt toen nog werd gewerkt aan het ve rbod en 
fase 1 hiervan is door TNO afge lopen jaar opgeleverd . Het doel van d it 
onderzoek dat Arcad is in opdracht van het m iniste ri e van I enW za l uitvoeren is 
om de mate van blootste lli ng bij de sa nering van asbestdaken te onde rzoeken 
bij toepass ing van ve rsch il lende werkmethoden. Aan de hand va n d ie data za l 
vervo lgens wo rden bezien of vereenvoud iging moge lij k is, zodat er 
makkelij ke r, sne ller en eventueel goed koper ve ilig gesaneerd kan wo rden. 

3. Rol en werkwijze van dit overleg 
Het doe l va n deze brede klan kbordgroep is om een breed spectrum aan 
pa rti j en d ie belang heb ben in de as bestsector inpu t te laten leve ren voo r het 
onderzoek. De bedoe ling is om t ijdens 3 bijeen komsten met de opdrachtnemer 
in gesp rek te gaan over het onderzoek. De opdrachtnemer za l de input 
beschouwen als adv ies en beoorde len of en op welke wij ze dit adv ies moeten 
leiden tot aanpass ing va n de we rkwijze. De opdrac htnemer veran twoordt zich 
d irect aan de opdrachtgever. 

Naast deze klankbo rdgroep wordt er een kleine wetenschappelij ke 
klankbo rdgroep ingeste ld die de onderzoekers ona fhan kelij k wetensc happelij k 
adv ies geeft . Deze comm issie wordt nu samen esteld en kan hopelij k zo snel 
moge lij k van start onde r leiding van (5)( 1)(2e) Deze groep za l zich ook 
over de methodiek en het plan van aa npa uigen. Ges uggereerd wordt om 
een pe rsonele unie te vormen met de reviewers va n het TNO-rapport over 
d ifferent ie va n r isico's in opdracht van SZW gezien de du idelij ke verbanden. 
Ook wordt de vraag geste ld of het moge lij k is om de vers lagen va n de groepen 
over en weer te versp reiden en waar da t zinn ig lij kt een gezamenl ij ke meeting 
te plannen omdat de brede kl ankgroep de wete nschappe li j ke input ook nutt ig 
acht. 

Het is zaa k dat de gesprekken over het onderzoek en over de moge lijke 
be leidsimp lica t ies daa rvan nad rukkelij k worden gescheiden. Het onderzoek 
gaat om het verzamelen van da ta en meetgegevens op een goed onderbouwde 
w ij ze. De ministe r ies zij n vervo lgens aan zet voor be leids im plicaties en hen 
wordt gevraagd dat eend uidig te doen. 

De ro l va n het VIP io (Va lidatie en Innovatiepunt) wordt nog aangehaa ld met 
de vraag of er op deze ma nier geen d ubbel werk ve rrich t wordt doordat in het 
proces twee maa l een wetenschappelij ke beoo rde ling wordt gedaan. Hier za l 
nog door be ide ministeries over worden nageda cht . 

Plan ning is om d it onderzoek de eerste helft van d it j aar afronden. Ra pport 
moet het liefst met du iding naa r de Kame r, of ook dat nog haa lbaar is in de 
eerste helft van het jaar moet blij ken. 

De klan kbordgroep is het er over eens dat dit een aanvaard bare man ier va n 
werken is. 
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4. Toelichting op plan van aanpak onderzoek door Arcadis (zie 
meegestu urd stuk Projectvoorstel) 

~ resenteert het o nderzoek en noemt de ui tdag ingen waa ronder het weer 
~ mate van verweri ng . Alle om standigheden worden gemeten en 

genoteerd. Voor het onderzoek za l gezoc ht w orden naa r ' rea listische wors t 
case omstand igheden'. I n de huid ige opzet is gekozen om onderzoek te doen 
naa r binnenstedelij ke da ken, vooral omdat de verwachting is dat de 
windomstandigheden in de stad rustiger en stabi eler zij n da n op het plat teland. 
Door te w erken met veel voorkomende da ktypen, uit te gaa n van (rea listisc he) 
worst case situa ties en de meest voorkomende werkmet hoden is de reikwijdte 
van de resultaten max imaa l. Desonda nks kunnen de resultaten uit dit 
onderzoek niet zonder meer geëxt rapoleerd worden naa r iedere willekeu rige 
situat ie, omdat er simpelweg te vee l variabe len zij n. Dit moet hee l duidelij k 
gecommunicee rd wo rden, oo k is verwachtingsma nagement aa n te bevelen. 

Er ontstaa t d iscuss ie over de hoeveelheid da ken ( in opperv lakte en aan tallen) 
in binnenstedelij k en ag rar isch gebied . Het progra m mab urea u kan hiermee 
helpen door cij fers aa n te leveren .! (5)(1)(2e) J meldt da t 75% van de tota le 
oppe rv lakte aan as bes t in lande lij l< geb ied ligt. e helft van het AANTAL da ken 
is kleine schuurtjes. Ook wo rdt er ged iscuss iee rd over de verschil len t ussen 
ag rar isch en binnenstede lij k gebied (m anier van werken, w ind, oppe rv lakten 
etc) en welke dan 'worst case' zouden zij n. Conc lusie is dat niet tevoren 
d uide lij k is da t de ene sit uat ie meer worst-case zo u zij n da n de andere en dat 
het onderzoeken van be ide sit uaties daarom nodig is om daa rover een 
uitsp raa k te kunnen doen. 

Daken d ie voo rzien zij n van isolatie worden niet in het onderzoek bet rokken. 
Het effect van de isolatie op de vezelem issie kan da n zo groot zij n, dat het 
effect van maatregelen als bevoc htiging of toepassen van schui m 
' overschadu wd ' wordt . 

Voo r dit onderzoek zij n kleine da ken van pa rticulieren schuu rtjes die door de 
bewoners ze lf gesa neerd mogen wo rden geen onderwerp. Als het gaa t om 
kleine schuurtjes d ie in veelvoud door pro fess ionele sa neerders gedaa n 
worden, zouden die eventuee l meegenom en kunnen worden , maa r dit heeft 
niet de voorkeur om dat er dan nog meer vari abelen optreden. Mogelij k kan je 
wel de bloots telling t ijdens een werkdag (het daggemidde lde) inschatten als j e 
weet wat de blootstell ing is ti j dens de ac tiv iteit "verwijderen golfplaten ". De 
opmerking wordt gemaa kt da t er proact ief op zoek gegaa n moet worden naa r 
projec ten d ie liggen, hier hebben ook de brancheorga nisa ties een be langrij ke 
rol. Actie VAVB, VVTB, VERAS: aanleveren saneringsprojecten die 
kunnen worden onderzocht. 

De opd racht nemer wil ( rea list ische) worst case sit uat ies onderzoeken. De staa t 
van het dak, meer in het bijzonder de mate van verwering van de 
as bes tplaten, speelt hierbij een belang ri j ke ro l. Hierover wo rden door de 
aa nwezigen de nod ige opm erkingen gemaakt en enkele deelnemers zeggen toe 
ext ra in put te leveren aa n de onderzoekers . Ook andere cri ter ia d ie vo lgens de 
dee lnemers meegenom en zouden moeten worden bij het bepa len van wat 
'worst case ' is, vernemen de onderzoekers g raag . De prec ieze 
omstandigheden zull en bij de metingen uitgeb reid beschreven wo rden. 

Als een met hode onder 'worst case' omstandigheden veil ig is, kan j e dat 
generali se ren naa r ongeveer alle o msta ndigheden voor verge lij kba re daken . 
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Het is hiervoor noodza kelij k dat werkmet hoden en da ktypen helder 
omschreven w orden. Als een werkmethode onder de omsch reven 
omstandigheden niet veilig bli j kt te zij n, da n kan w orden overwog en 
vervo lgonderzoek te doen, met als doel vast te stellen onder welke 
voorwaarden en met we lke aa npass ingen de betreffende methode wel veilig is. 

De voorzitter conc ludeert da t er niet sta nte pede bes li ss ingen genomen hoeven 
te wo rden. De onderzoekers zu llen de in put die de deelnemers sturen 
gebruiken voo r een voo rstel. Eventuee l kun nen binnenstede lij ke da ken én 
da ken in ag rar isch geb ied meegenomen wo rden als er geen v ierde met hode 
wordt gekozen. 

5. Bespreekpunten: 

a. Vierde sa nerings met hode. We zullen in dit onderzoek vier 
sa nerin gs met hoden onderzoeken, dr ie daa rvan staan al vast : 
de ' norm ale' met hode, bevoc htiging met water en toepassen 
van sc hu im. Voo r de v ierde met hode denken wi j aa n Bat tery 
Spray (mits d it een tec hnisch uitvoe rbare optie is) . Moc ht u een 
andere tech niek wi llen in brengen, da n staa n we daa r open 
voo r. 

Het is zinvol een vie rde saneringsmeth ode mee te nemen, als een derge lij ke 
met hode in de praktij k van da ksa ner ing al wo rdt toegepast. I n d it overleg komt 
een dergelij ke methode ech ter niet naa r voren. De meeste aa nwezigen neigen 
er daa ro m naa r om de v ierde methode te laten vallen en de vrij gekomen 
onderzoekscapact iteit in te zetten om per saneringsmet hode meer da ken te 
onderzoeken of zowel da ken in stedel ij ke als in lande lij ke omgev ing mee te 
nemen . Hierbij wordt er op gewezen da t da ken in landel ijk gebied over het 
algemeen groter zij n da n in stedelij k geb ied en dat bij grotere da ken anders te 
werk wordt gegaa n dan blij k leinere da ken. 

Verder wo rdt er doo r enkele aa nwezigen op gewezen dat verschillende typen 
schuim worden toegepas t. Het is ec hter ond uidelij k of deze schuimtypen 
werkelij k vee l van elkaa r verschillen; er zij n allerlei merknamen, maa r over de 
sa menstell ing zij n de toepassers niet helder. 
Als sc huimtypen werkelij k sterk uiteenlopende eigenschappen hebben, is d it 
iets om in het onderzoek rekening mee te houden . Er is echter niet vo ldoende 
budget om te d ifferent ieren naa r verschil lende sch uimsoorten. Het onderzoek 
moet zich beperken tot 1 soort schuim . Het is de vraag of de spec ifi ca t ies van 
soorten sc huim d ie nu worden gebruikt enigszins overeenkomen, zoda t een te 
selecteren sch uim representat ief is voor de andere soorten schuim . Als de 
spec ificat ies daa rvoor te veel uiteenlopen, is een moge lij kheid om een soort te 
selecteren en de naa m niet in het rapport te noem en om te voorkom en da t met 
d it on derzoek één producent wordt bevoo rdeeld. Het onderzoeks res ultaa t dient 
da n als voorbee ld van de werking van sc huim . Dit voegt da n ec hter niet zoveel 
meer toe aa n de reeds bestaande inzichten in het effect van schuim . De 
onderzoekers zullen met de prod uce nten gaan praten. De wetensc happelij ke 
comm issie za l ook gev raagd wo rden zich hierover te buigen . 

Er wo rden enige twi j fels uitgesproken over of toepassing van de geselectee rde 
tec hn ieken de verw ijder ing van asbestda ken daad werkelij k eenvoud iger en 
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goed ko per kan maken. Ges uggereerd wo rdt da t verp lichtingen zoals da t een 
stofzuiger op het dak aa nwezig moet zij n en dat verweerde plekken bevoch t igd 
moeten worden, meer bepa lend zij n voo r t ij d en kosten. Daa rbij wordt terz ijde 
opgemerkt da t in wezen in worst case scenar io's bevo ch t iging al een 
verp licht ing is. 

De voorz it ter conc ludeert da t de meerderheid zich kan v inden in de gedachte 
om de v ierde met hode te schrappen ten ba te van meer meetp unten in 
ag rar isch geb ied of per met hodel(5)(1)(2e)lmerkt op dat hij de categor ie 'wetting 
agents' ook nog in aa nmerking v indt komen. De opd racht nemers zul len d it 
meenemen. 

Gezien de t ijd wordt afgespro ken dat snel na de eers te meetronde een nieuw 
over leg gepland wordt . Ook wo rdt de in put gedee ld en zullen de 
opdracht nemers de genomen keuzen aa nvullen in het plan van aa npak. Het 
verslag van de wetenschap pelij ke comm issie wordt ook gedeeld. 

Rondje met laatste punten: 
- (~ bij alle metingen aa nwezig, noteert w at er gebeurt. Stuurt de 

sanee rder niet . 
1 (5)( 1)(2e) iZo rg dat het binnen de t ijd blij ft , maa r da t het werk 
zo rgvu101g ge eurt. Denk met de sa neerder mee. Veel g rote renova t ie 
in de steden . Denk na over de geïso lee rde da ken . 

De voorz itter slu it de vergadering op 12.23 uur, da nkt de deelnemers voor hun 
komst en in breng en wenst de onderzoekers succes . 

Punten op de agenda die niet ter sprake gekomen zijn: 

b. Sugges t ies voor test loca t ies. 
c. I nvulling stelpost. In het plan van aa npak is voorz ien in een 

stelpost . Opt ies voo r inv ulling zij n: 
i. inzet pom pen om inv loed van wind te beheersen; 
ii .uit voe r ing onder gecondit ioneerde om standigheden bij 

onvo ldoende gesch ikte loca t ies of ongesc hikte 
weersomstand igheden; 
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inkoop & Subsidies 
Team Uitvoering en Informatie 

(5)(1)(2e) 

Postbus 20906 
2500 EX DEN HAAG 

Onderwerp: Offerte Fase 2: "Blootstelli ngsonderzoek Asbestdaken" (Kenmerk 31 152691) 

Onze referentie: D10001580:13 

Projectnummer: C05047000083.0100 

Datum: 7 oktober 2019 

Geachte~l __ (
5
- )(_

1
_)(

2
_e_) -~ 

Hierbij ontvangt u onze offerte voor het project Fase 2: "Blootstellings
onderzoek Asbestdaken" (Kenmerk 31152691). 

In het bijgevoegde projectvoorstel hebben wij beschreven hoe wij , op basis van 
uw (herziene) uitvraag en onze kennis en ervaring, het project aan willen 
pakken om zo tot het gewenste eindresultaat te komen. Ook vindt u daarin de 
planning, kosten en voorwaarden van onze aangeboden werkzaamheden. 

De offerte valt onder de door u gehanteerde ARVODl-2018, waarmee wij 
instemmen door deze offerte in te dienen. 

Deze offerte heeft een gestanddoeningstermijn van 60 dagen na indiening. 

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te doen en zien uw 
reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
Arcad· N erland B.V. 

Contact ersoo 
E-mail : (5)(1 )(2e) 

Telefoon: +31 

(5)( 1)(2e) 

Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504 

Arcadis Nederland B.V. 

Mercatorplein 1 
5223 LL 's-Hertogenbosch 

Postbus 1018 

5200 BA 's-Hertogenbosch 

Nederland 

Tel +31 (0)88 4261 261 

www.arcadis.com 

Factuurgegevens 

Factureren aan 

invoices@arcadis.nl 

Tenaamstelling factuur: 

ARCADIS Nederland B.V. 
Postbus 161 

6800 AD ARNHEM 

Kamer van Koophandel 

Gelderland. Nr. 
09036504 (vestigings

nummer Amersfoort : 0000 

22054987) 

Bankgegevens: 
BNP PARIBAS SA 

Amsterdam. 

IBAN: 

N L57BNPA0227675487 

SWIFT/BIC: BNPANL2AXXX 

BTW-nummer: 

NL 0018 30041 B01 

;1;s'(STEl:Af 
~~ C's<: ,;f '5-,,. 

! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; l 
,□ NV·G L_J 

ISO 9001 "' ISO 1400 1 
OHSAS 18001 ISO 50001 
CO:, PRESTATIELADDER 

VCA PETROCHEMIE 
VEILIGHEIDSLADDER 
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Bijlagen: 
• Kwaliteitsdeel (projectvoorstel en CV's): kenmerk 010001691 :6, 7 oktober 

2019 
• Inschrijfstaat. 
• Specificatie kosten in inzet leden projectteam. 

Onze referentie; D10001 580;13 - Datum; 7 oktober 2019 2 va n 2 
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To: [ (5)(1 )(2e) ~minienw.n l] 

1 

L 
Cc: ..,1 ==============-.~arcadis.com]; (5)( 1 J(2e) fQ:larcadis.com] 
From: (5)(1)(2e) 1 ~---------------~-

Sent: 1 hur 671872020 7:28:59 AM 
Subject: Verzoek om uitstel opleverdatum rapportage Fase 2: blootstell ingson derzoek asbestdaken (kenmerk 31152691) 
Received: Thur 6/18/2020 7:29 :06 AM 

Geachte ~l __ (5_)_(1 _)(2_e_) _ ~ 

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuu r & Waterstaat voert Arcadis metingen uit in het kader van "Fase 2: 
blootstellingsonderzoek asbestdaken " (Kenmerk 31152691 ). 

De opdrachtbrief hiervoor ontvingen wij op 19 december 2019. Op 6 januari 2020 hebben wij kennis gemaakt met onze 
contactpersonen en vervolgens met twee commissies 

die het project bege leiden op respectievelijk 17 en 31 januari 2020. De begeleidingscommissies hebben input gegeven op het door 
ons ingediende Projectvoorstel, waarna 

hiervan een tweede versie is opgesteld. Deze Versie 2 is 11 maart 2020 naar onze contactpersonen verzonden . 
Uitgangspunt was dat de metingen vanaf half maart 2020 opgestart zouden kunnen worden , maar dat Arcadis hierbij wel afhan kelijk 

was van het aanbod van saneringen van 
asbesthoudende daken . 

Ech ter, op 12 maart 2020 werd een intell igente lockdown afgekondigd als gevolg van de Covid-19 uitbraak in Nederland en werd 
geadviseerd zoveel mogelijk thu is te werken 

en persoonlijk contact zovee l mogelijk te mijden . 
Vanaf dat moment was ook een sign ifican te daling in het aantal asbestsaneringen te zien , die eerder voor die tijd al was ingezet door 

het verwerpen van het asbestdakenverbod 
door de Eerste Kamer. Het vinden van voldoende meetlocaties die aan onze eisen voldoen werd hierdoor onmogelijk . We hebben een 

aan tal metin gen kunn en uitvoeren , maar 
niet voldoende om aan de opdracht , zoa ls verme ld in de opdrach tbrief van 19 december 2020 , te voldoen. Rapportage voor de (u it

)gestelde opleverdatum van 1 juli 2020 is 
hierdoor onmogelijk. 

Gelukkig merken we sinds kort dat het aantal saneringen weer toeneemt en krijgen wij locaties aangeboden waar 
blootstellingsmetingen kunnen worden uitgevoerd. We hebben 

daarom goede hoop het onderzoek de komende maanden te kunn en afronden . Er reken ing mee houdend dat juli en augustus 2020 
vakantiemaanden zijn, waarbinnen ook de 

bouwvak-vakanties in versch ill ende delen van het lan d va ll en , verwachten wij de gevraagde blootstellingsonderzoeken en de daarbij 
behorende rapportage in september 2020 

af te kunnen ronden . Dit uite raard onder de voorwaarde dat wij de komende maanden de nu nog ontbrekende locatietypen krijgen 
aangeboden. 
Wij verzoeken u middels dit schrijven derh alve om uitstel voor het opleveren van de rapportage, betreffende "Fase : 
BI ootstell in gson derzoek a sbestdake n" (Ken merk 311 5 2691 ) 

tot 1 oktober 2020 . 

Graag vern eem ik of u als opdrachtgever akkoord kun t en wilt gaan met dit voorste l in deze toch wel bijzondere periode. 

Met vrien delijke groet , 

(5)(1 )(2e) ~arca dis.com 
Arcadis Nederland B.V. I Beaulieustraat 22 168 14 DV Arnhem I Nederland 
Postbu~ 264 1 6800 ~G Arnhem I Nederl and 
T +31 6_ (5)(1 )(2e) J 
www.arcadis.com 

Be green, leave it on the screen. 

Cl 
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CORONA veiligheid mensen 
prioriteit nummer één! 

---- ---- - ------ -----

Lees wat Arcadis hier voor doet 

Arcadis Update Coronavirus 

Arcadis Nederland B.V - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504 

This email and any fil es transmitted with it are the property of Arcadis and its affi liates. All rights, including without limitation copyright, are reserved. This email 
contains inform ation that maybe confidential and may also be privileged. lt is fo r the exclusive use of the intended recipient(s). lf you are not an intended recipient , 
please note that any fom, ofdistribution, copying or use ofthis communication or the info rm ation in it is strictly prohibited and may be unlawful. lf you have received 
this communication in error, please return it to the sender and then delete the email and destroy any copies of it. While reasonable precautions have been taken to 
ensure that no software or viruses are present in our emails, we cannot guarantee that this email or any attachment is virus free or has not been intercepted or 
changed. Any opinions or other info rmation in this em ail that do not relate to the official business of Arcadis are neither given nor endorsed by it. 
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