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oproep om mee te werken aan de landelijke asbestinventarisatie
van schoolgebouwen

Geachte heer of mevrouw,
Via deze brief informeer ik u over het landelijk project ’Asbest in scholen’ dat in
mei 2011 is gestart. Het doel van het project is het verkrijgen van een duidelijk
beeld van de aanwezigheid van asbest in alle Nederlandse scholen in het primair
en het voortgezet onderwijs. In het project werkt de Rijksoverheid samen met de
Raad voor het Primair Onderwijs (PO-Raad), Voortgezet Onderwijs (VO-raad) en
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij doen via deze brief een
beroep op uw medewerking. Agentschap NL/Kenniscentrum InfoMil begeleidt het
proces en is verantwoordelijk voor de voorlichting.
De Tweede Kamer wil dat voor 1 juli 2012 alle scholen gebouwd vóór 1994 zijn
geïnventariseerd op asbest. De Kamer vindt dit noodzakelijk omdat er op dit
moment geen duidelijk landelijk beeld bestaat van de asbestsituatie in scholen én
de risico’s daarvan voor de gebruikers. De aanwezigheid van asbest in een
schoolgebouw kan immers gezondheidsrisico’s voor de gebruikers met zich mee
brengen.
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Om schoolbesturen en gemeenten te ondersteunen is een uniforme aanpak
ontwikkeld voor de asbestinventarisatie in scholen. Een onderdeel daarvan is het
verzamelen van informatie bij scholen.
U ontvangt in juni een link naar een digitale vragenlijst waarin wij vragen
informatie aan te leveren over alle gebouwen (hoofd- en bijgebouwen) die uw
school gebruikt. Daarnaast vragen wij ook om informatie aan te leveren over
eventuele asbestinventarisaties die al zijn uitgevoerd. Gemeenten beschikken
vaak over relevante informatie en kunnen scholen helpen. In veel gevallen zijn ze
ook eigenaar van gymnastieklocaties. Mogelijk is op initiatief van uw gemeente al
een asbestinventarisatie uitgevoerd. Ik adviseer u om hierover met uw gemeente
contact op te nemen. De ingevulde vragenlijsten moeten een beeld geven van de
asbestsituatie in de schoolgebouwen (inclusief alle bijgebouwen) en de
vervolgacties die eventueel noodzakelijk zijn.
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Zoals eerder gezegd gaat het om informatie op locatieniveau. Daarom benaderen
we alle locatiedirecteuren/managers op de verschillende vestigingen. Dit doen we
ook als uw school gehuisvest is in een relatief nieuw schoolgebouw (bouwjaar ná 1
januari 1994). Alleen op die manier is een volledig beeld van alle schoolgebouwen
(inclusief bijgebouwen) te krijgen. Als blijkt dat u een school en bijgebouwen met
een bouwjaar ná 1 januari 1994 heeft, wordt u in het verdere traject niet meer
benaderd.

Ons kenmerk

Ter ondersteuning wordt een informatiepakket samengesteld. Het
informatiepakket geeft inzicht in hoe u moet handelen bij eventuele aanwezigheid
van asbest, waarop u moet letten als u een asbestinventarisatie wilt laten
uitvoeren en de kosten daarvan. Ook wordt een website en helpdesk bij
Kenniscentrum InfoMil ingericht. Daarnaast wordt een standaardaanpak
ontwikkeld voor de aanbesteding van asbestinventarisaties. U ontvangt in juni
meer informatie hierover.
Uw schoolbestuur en het college van Burgemeester en Wethouders van alle
gemeenten zijn tegelijk met u over dit project geïnformeerd. Immers, gemeenten
en schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gezondheid van
personen die de gebouwen betreden. U heeft tot medio september 2011 de
gelegenheid om de enquête in te vullen. Staatssecretaris Atsma van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu zal in het najaar de Tweede Kamer informeren over
de asbestsituatie in scholen en eventuele vervolgacties door scholen en
gemeenten.
Alle betrokken partijen doen – in het belang van de gezondheid van leerlingen en
personeel - een beroep op u om aan het onderzoek mee te werken.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met Carola Notting, telefoonnummer 088 602 5345.

Met vriendelijke groet,

drs. A.A. de Zeeuw
Sectormanager Kenniscentrum InfoMil
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