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1. Het college besluit het saneren van asbest op de Mgr. Huibersschool, Duitslandlaan 2 te
Haarlem aan te merken als constructiefout en een voorziening waar de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009 in voorziet.

2. De kosten van het besluit bedragen € 320.000,- inclusief BTW. Het besluit wordt gedekt uit
programma 4 product 040203.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het collegebesluit wordt ter kennisname aangeboden aan de Commissie Samenleving.
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Onderwerp
Kosten asbestsanering Mgr. Huibersschool, Duitslandlaan 2

B & W-vergadering van
29 maart 2011

DOEL: Besluiten
In de nacht van 31 december 2010 is door vuurwerk brandschade ontstaan in het schoolgebouw van
Mgr. Huibersschool voor basisonderwijs (1 oktober 2010, 151 leerlingen) aan de Duitslandlaan 2. De
brand is beperkt gebleven, maar heeft wel gezorgd voor veel roetschade. Tijdens de schoonmaak- en
herstelwerkzaamheden is geconstateerd dat boven de plafondplaten asbest houdende platen zijn
gemonteerd.

Tijdens de werkzaamheden is asbest vrijgekomen. Het saneren van asbest wordt aangemerkt als een
constructiefout. Een constructiefout is een voorziening waar de verordening in voorziet. Het college is
bevoegd besluiten te nemen die betrekking hebben op de verordening.
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Onderwerp: Kosten asbestsanering Mgr. Huibersschool, Duitslandlaan 2
Reg. Nummer: 2011/48790

1. Inleiding
In de nacht van 31 december 2010 is door vuurwerk brandschade ontstaan in het
schoolgebouw van Mgr. Huibersschool voor basisonderwijs (1 oktober 2010, 151
leerlingen) aan de Duitslandlaan 2. De brand is beperkt gebleven, maar heeft wel
gezorgd voor veel roetschade. Tijdens de schoonmaak- en herstelwerkzaamheden is
geconstateerd dat boven de plafondplaten asbest houdende platen zijn gemonteerd.
Tijdens de werkzaamheden is asbest vrijgekomen.

Het schoolbestuur heeft na deze constatering direct het werk laten stilleggen en
overleg gevoerd met de gemeente, GGD en het schoonmaakbedrijf. Om elk
gezondheidsrisico uit te sluiten heeft het schoolbestuur op 18 januari 2011 het
volledige onderwijs stil gelegd en het gehele schoolgebouw gesloten. Per brief zijn
dezelfde dag alle ouders van de ontstane situatie op de hoogte gebracht.

Het onderzoeksbureau Search bv heeft geconstateerd dat daadwerkelijk asbest is
vrijgekomen in een aantal ruimten. De aangetroffen hoeveelheden zijn dusdanig
laag dat er niet direct een gevaar is voor de volksgezondheid. Het asbest zal wel
moeten worden gesaneerd. De school kan ook pas weer in gebruik worden genomen
als een asbest vrijverklaring is afgegeven.

Sinds woensdag 26 januari j.l. ontvangen de groepen 1, 2 en 3 onderwijs in
basisschool de Brandaris aan de Frieslandlaan 4. De groepen 4 en 5 worden
opgevangen in basisschool Don Bosco en de groepen 6, 7 en 8 zijn ondergebracht in
basisschool Al Ikhlaas. Deze beide scholen zijn naast elkaar gelegen aan de Floris
van Adrichemlaan.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit het saneren van asbest op de Mgr. Huibersschool,

Duitslandlaan 2 te Haarlem aan te merken als constructiefout en een
voorziening waar de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Haarlem 2009 in voorziet.

2. De kosten van het besluit bedragen € 320.000,- inclusief BTW. Het besluit
wordt gedekt uit programma 4 product 040203.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over het besluit.
4. Het collegebesluit wordt ter kennisname aangeboden aan de Commissie

Samenleving.

3. Beoogd resultaat
Door middel van uitvoering van de wettelijke zorgplicht onderwijshuisvesting
wordt door middel van het beschikbaar stellen van een krediet een constructiefout
in de vorm van asbest hersteld.

4. Argumenten
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem
In de afgelopen jaren is jurisprudentie ontstaan over wie verantwoordelijk is voor
kosten van asbestsanering. Op grond van de jurisprudentie is de gemeente
verantwoordelijk voor de kosten van asbestsanering als door beschadiging
daadwerkelijk asbestvezels zijn vrijgekomen. Indien deze situatie zich voordoet dan
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is in formele zin sprake van een constructiefout1. Constructiefout is een voorziening
waar de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009
in voorziet. Op grond van de verordening worden werkelijke kosten vergoed.

Financiële paragraaf
De kosten van de asbestsanering worden volgens offerte van bouwbedrijf Schaap bv
geraamd op € 270.000,-. Daarbij komen nog kosten voor het asbestonderzoek, de
verhuizing, Arbodienst, en overige kosten. Naar schatting is hiermee een bedrag
gemoeid van € 50.000,-. Totaal bedragen de geraamde kosten € 320.000,- inclusief
BTW.

De kosten ad € 320.000,- incl. BTW worden gedekt binnen de post onderhoud
schoolgebouwen, kostenplaats 2451 4452 2210. De post onderhoud
schoolgebouwen is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsprogramma’s. De post
houdt echter geen rekening met calamiteiten. Het inzetten van middelen voor deze
calamiteit kan betekenen dat in 2011 niet alle onderhoudswerkzaamheden kunnen
worden gedekt of een overschrijding zal plaatsvinden.

5. Kanttekeningen
De dekking van de asbestsaneringskosten binnen de post onderhoud
schoolgebouwen kan een uiteindelijke overschrijding op deze post betekenen,
aangezien ook de reguliere onderhoudswerkzaamheden hieruit moeten worden
gedekt.
Op grond van de ervaringscijfers over de jaren 2008, 2009 en 2010 is het risico dat
er een overschrijding plaats gaat vinden klein. Er zal al het mogelijke gedaan
worden om binnen de begroting alle werkzaamheden uit te voeren. Indien de post
Onderhoud schoolgebouwen wordt overschreden zal hiervan melding worden
gemaakt in de tweede bestuursrapportage 2011.

6. Uitvoering
Het schoolbestuur voert uit. De werkzaamheden zijn reeds aangevangen en lopen
gedurende negen weken door. Naar verwachting kunnen de leerlingen na de mei
vakantie weer terug naar het schoolgebouw.
De werkzaamheden zijn voor bestuurlijke besluitvorming gestart omdat de
leerlingen van de school momenteel niet adequaat zijn gehuisvest. Uitstel van de
werkzaamheden die onoverkomelijk zijn betekent dat de leerlingen langer
inefficiënt zouden zijn gehuisvest.

7.Bijlage
Geen

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester

1 Bron: Vereniging van Nederlandse gemeenten.


