Toezegging aan de raad
Registratienummer 2019-09

Datum:
Van collegelid:
Aan:
Onderwerp:

06 juni 2019
H.J. Berkhoff
Raads- en commissieleden via de raadsinfo
Atlas Leefomgeving

Toezegging gedaan tijdens de vergadering van:
 de gemeenteraad
 de commissie Samenleving
 de commissie Ruimte
 Themabespreking
 Werkgroep [Werkgroep]
 anders

van
van
van
van
van

[Datum]
[Datum]
01-04-2019
[Datum]
[Datum]

Omschrijving van de toezegging:
Dat op de website www.atlasleefomgeving.nl een aantal scholen in de gemeente Heerde is
aangemerkt als asbesthoudend. Volgens het verslag van de commissievergadering Ruimte en
Samenleving 11 maart 2019 is in de oude schoolgebouwen in Wapenveld en Hoorn geen asbest
aangetroffen (pagina 8, regel 18-20). Kun jij aangeven welke informatie juist is?
Antwoord:
De atlas leefomgeving asbest is een registratie van adressen en gebouwen waarbij de
onderwijshuisvesting ingekleurd is met een kleur, te weten:
Geel – gebouw is geïnventariseerd op asbest;
Oranje – gebouw heeft asbesthoudende toepassingen;
Groen – gebouw heeft geen asbesthoudende toepassingen.
Na het maken van een vergelijking tussen de informatie die op de website Atlas Leefomgeving staat
vermeld en de kennis over het asbest in de Heerder schoolgebouwen bij ons college, blijkt dat er op
de site Atlas Leefomgeving twee onvolkomenheden staan vermeld. Voor enige verduidelijking wordt
u verwezen naar de bijlage ‘Onderwijshuisvesting in relatie tot de website Atlas Leefomgeving’.
Ten eerste kent het Sprengen College te Wapenveld geen kleur in de Atlas Leefomgeving, terwijl er
wel een inventarisatie is gemaakt én er een vermoeden van asbest is. Deze onderwijshuisvesting
zou dus oranje gekleurd moeten zijn (asbest verdacht).
Daarnaast de Heemde – IJsselvallei te Veessen. Op de website Atlas Leefomgeving staat enkel dat
het gebouw geïnventariseerd is (geel). Ons beeld is dat er asbest aanwezig is in een dakbedekking
en als brandwerende voorziening op deuren van de cv ruimte. Ook deze onderwijshuisvesting zou
naar ons oordeel dus oranje gekleurd moeten zijn (asbest verdacht).

Dit sjabloon is bedoeld voor toezeggingen aan de raad die niet in het verslag verwerkt kunnen worden. Vragen hierover
kunnen worden gesteld tijdens de rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo
ter bespreking te agenderen voor een eerstvolgende commissievergadering.

Ter aanvulling
Op 1 januari 2015 is het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van primair
onderwijsgebouwen overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Overheveling van taak en
budget voor het buitenonderhoud en aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar
school. Dit is geen stelselwijziging, alleen een verschuiving van de geldstroom. Per 1 januari 2015
heeft het schoolbestuur dus de (totale) onderhoudsplicht van de huisvesting. Het schoolbestuur is
daarmee verantwoordelijk voor de bekostiging van het totale onderhoud, aanpassingen en
exploitatie. Bekostiging verloopt van rijkswege via de lumpsum rechtstreeks naar schoolbesturen.
Per 1 januari 2015 is de gemeentelijke zorgplicht dus ingeperkt. Zo zijn wij enkel nog
verantwoordelijk voor o.a. nieuwbouw en uitbreiding. Bekostiging hiervoor loopt via het
Gemeentefonds.
Schoolbesturen zijn dus zelf in grote mate verantwoordelijk de onderhoudsstaat van hun
schoolgebouwen en daarmee voor de gezondheid en veiligheid van de leerlingen en leerkrachten.
Vanuit dit (aansprakelijkheids)risico is het voor hen dan ook belangrijk te weten of, en zo ja waar, in
de gebouwen asbest is verwerkt. Overigens is in ongeveer 80 procent van de schoolgebouwen van
voor 1994 asbest toegepast. Pas na 1994 mocht asbest niet meer in de bouw worden gebruikt.
Vanuit die verantwoordelijkheid is het voor schoolbesturen relevant te weten of en waar zich asbest
in hun schoolgebouwen bevindt, in hoeverre eventuele aanwezigheid een onmiddellijk gevaar voor
gezondheid en veiligheid oplevert en te weten hoe een eventuele aanpak van asbest in het reguliere
onderhoud kan worden meegenomen. Wij zien in de praktijk dat steeds meer schoolbesturen op dit
gebied hun verantwoordelijkheid nemen en inmiddels maatregelen hebben getroffen in de vorm van
sanering of een beheersplan.
In het verlengde van bovenstaande valt ook de recente asbestsanering van de Horsthoekschool te
verklaren. Het schoolgebouw aan de Oenerweg is geen eigendom van het schoolbestuur maar van
de gemeente en valt als zodanig onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De toestand van
het aanwezige asbest bracht met zich mee dat sanering onontkoombaar en onuitstelbaar was.
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