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Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van 1 7 A!'RQ 2081 
het CDA over asbest-problematiek in scholen 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 15 maart 201 2 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over 
asbestproblematiek in scholen. Hieronder treft u de vragen alsmede de beantwoording 
daarvan aan. 

Vraag l :  
Heeft hef College gereageerd op het verzoek van de Staatsecrefaris van Infrastructuur en 
Milieu m.b.t. de inventarisatie van asbesf in scholen? 

Antwoord: Ja. Het verzoek van de staatssecretaris is met name gericht aan de 
schoolbesturen. Gelet op de veiligheid van de kinderen hebben wij in het besturenoverleg 
Lokaal onderwijsbeleid van 14 november 201 1 de schoolbesturen aan het verzoek tot 
asbestinventarisatie herinnerd en nadrukkelijk verzocht om hier medewerking aan te 
verlenen. In de stuurgroep Integraal Huisvestings Plan (IHP) van 2 februari jl. heeft de 
wethouder van onderwijs dit verzoek nogmaals aan de vertegenwoordigers van de 
verschillende schoolbesturen herhaald. 

Voor enkele schoolgebouwen van voor 1994, waarvan de gemeente eigenaar is, laat de 
gemeente zelf een asbestinventarisatie uitvoeren. Hoewel de scope van het project van het 
ministerie zich beperkt tot de gymlokalen die eigendom zijn van de schoolbesturen, zal de 
gemeente zelf ook een inventarisatie laten uitvoeren bij de gymlokalen die in eigendom zijn 
van de gemeente. 
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Vraag 2: 
Heeft het college een goed overzicht van de aanwezigheid van asbest in scholen in de 
gemeente? Zo nee, is het College bereid dit overzicht samen te stellen? 

Antwoord: Zoals hierboven is aangegeven, is het de verantwoordelijkheid van de 
schoolbesturen om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Het is niet onze taak om te 
inventariseren. Vanwege de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting is 
echter met de schoolbesturen afgesproken, dat zij vóór 16 mei 2012 de stand van zaken 
schriftelijk aan de gemeente melden. Waar aan de hand van een asbestinventarisatie de 
noodzaak tot onmiddellijk sanering is geconstateerd, spreken wij met het betreffende 
schoolbestuur af dat de noodzakelijke maatregelen worden getroffen. Hiervoor zijn nadere 
afspraken gemaakt over de prioritering bij de vergunningverlening. 

Vraag 3: 
Welke stappen zet het college om de asbestproblematiek in scholen aan te pakken? 

Antwoord: Naast de asbestinventarisatie waar de staatssecretaris om vraagt, wordt ook 
sinds het Asbestverwijderingsbesluit (2005) al bij sloop en ingrijpend onderhoud van 
schoolgebouwen een asbestinventarisatie uitgevoerd. De asbestinventarisatie wordt altijd 
gedaan door een gecertificeerd bureau. In de door hen opgestelde rapportage worden, 
indien nodig, maatregelen voorgesteld vergezeld door een tijdpad. Voor de uitvoering van de 
maatregelen kunnen de schoolbesturen een aanvraag indienen op basis van de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlemmermeer, In urgente gevallen kan 
op korte termijn via een spoedaanvraag, besluitvorming plaatsvinden. 

Vraag 4: 
Heeft de gemeente voldoende kennis/kunde in huis om de asbestproblematiek aan te 
pakken? 

Antwoord: Ja. De gemeente Haarlemmermeer is goed in staat om na te gaan of en wanneer 
een asbestinventarisatie noodzakelijk is en indien nodig maatregelen te (doen) treffen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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