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Afhandeling asbestsanering primair onderwijs (toezegging 26-08-2013)

De commissie wordt geïnformeerd over de afwijzing van de aanvraag asbestsanering bij drie
basisscholen: basisschool Sint Lambertus, basisschool Sint Pieter en basisschool
Voordeldonk.
Inleiding
In scholen die voor 1994 zijn gebouwd is mogelijk asbest aanwezig. In januari 2011 bleek
uit gezamenlijk onderzoek van de PO-Raad en de VO-raad dat scholen onvoldoende zicht
leken te hebben op mogelijke aanwezigheid van asbest in hun schoolgebouwen. Vervolgens
riep de Tweede Kamer in april 2011 alle scholen van vóór 1994 op om hun gebouw te laten
inventariseren op asbest.
Op 14 augustus 2013 is een besluit genomen over de toewijzing van gelden voor
asbestsanering (kenmerk MO/WA/AST13/1651). In dit besluit worden de aanvragen voor
asbestsanering op basis van de inventarisatierapporten bij de drie eerder genoemde
basisscholen afgewezen.
Bezwaar
Als reactie op dit besluit heeft stichting PRODAS d.d. 18 september 2013 een bezwaar
ingediend. Dit besluit was aanleiding voor de gemeente Asten om op 25 oktober 2013 in
gesprek te gaan met Stichting PRODAS. Tijdens dit gesprek heeft de gemeente toegezegd
een nader onderzoek te zullen verrichten naar de asbestsituatie op deze drie scholen.
Hoewel het asbest op deze scholen slechts een gering risico met zich meebrengt, wordt
n.a.v. het onderzoek geadviseerd om het asbest bij basisschool Sint Pieter en Basisschool
de Voordeldonk alsnog te saneren. Asbestsanering bij basisschool sint Lambertus wordt niet
nodig geacht. Het bijbehorende advies met onderbouwing kunt u vinden in de bijlage.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn op 15 november 2013 verstuurd naar Stichting
PRODAS en zijn besproken tijdens het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) van 25
november 2013. Tijdens dit OOGO heeft Stichting PRODAS kenbaar gemaakt zich te kunnen
vinden in de uitkomsten van het onderzoek en het bezwaarschrift in te willen trekken.
Uiteindelijk is op 6 januari 2014 het bezwaarschrift door Stichting PRODAS ingetrokken. De
sanering, zoals beschreven in het aanvullende onderzoek, zal op korte termijn plaatsvinden.
Vooraf worden nog offertes aangevraagd en ter controle voorgelegd aan de gemeente
Asten.
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