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Geachte raadsleden, 
 
 
Onlangs hebben wij u laten weten dat in de gymzaal Rhoon asbesthoudend materiaal is aangetroffen. 
Inmiddels is duidelijk dat ook in de gymzaal Poortugaal materialen met asbest zijn gebruikt.  
In deze brief informeren wij u over de actuele stand van zaken voor beide gymzalen. 
 
GYMZAAL RHOON 
 
Planning verwijderen  
Maandag 17 augustus 2015 start het gespecialiseerde bedrijf Maritox Milieutechniek BV met het 
verwijderen van het asbest. Deze werkzaamheden nemen 4-5 dagen in beslag. Als alles volgens 
planning verloopt is het asbesthoudende materiaal dus verwijderd voordat de gymzaal op 24 augustus 
weer in gebruik wordt genomen. 
 
Omdat de werkzaamheden binnen zijn, zal er vrijwel geen overlast zijn voor omwonenden. 
 
Communicatie   
Deze week (week 33) hebben gebruikers en omwonenden van de gymzaal een informatiebrief 
gekregen (zie bijlage 1).   
 
De gebruikers van de gymzaal zijn: PCB Julianaschool, RK Daltonschool Don Bosco, turnvereniging 
E&S TurnSport Rhoon, Karate en Jiu-Jitsu vereniging Tadashii-do en Sportclub De Pion.  
 
Verder is de brief bezorgd bij de bewoners van Vierspan en Tijsjesdijk en bij het zwembad aan de 
Sportlaan. Met de medewerkers van het zwembad is afgesproken dat zij bij eventuele vragen een 
kopie van de informatiebrief meegeven.   
 
GYMZAAL POORTUGAAL 
 
Woensdag 12 augustus is het asbestonderzoek in de gymzaal Poortugaal afgerond. Ook op deze 
locatie is asbesthoudend materiaal verwerkt. De situatie is vergelijkbaar met de gymzaal Rhoon; het 
gaat om hechtgebonden asbest in de vloerbedekking en de schaamschotten in de douches. Er zijn 
ook in Poortugaal geen gezondheidsrisico’s.  
 



  
  

 
 
 
  

  

  
 

 

 
Maatregelen   
De maatregelen in Poortugaal zijn gelijk aan die van Rhoon: de vloerbedekking en de schaamschotten 
worden verwijderd en de vloer geëgaliseerd. Overige werkzaamheden worden bij de renovatie 
opgepakt.  
 
Planning   
Maritox Milieutechniek BV start op woensdag 19 augustus 2015 met de werkzaamheden in 
Poortugaal. Insteek is het asbest te verwijderen voor 24 augustus 2015, dus voordat de gymzaal weer 
in gebruik genomen wordt. 
 
Kosten   
Het verwijderen van de asbesthoudende materialen kost circa € 25.000,=. De werkzaamheden 
worden vooruitlopend op de renovatie uitgevoerd. Er is dus geen sprake van extra kosten; wel wordt 
nu dus eerder gebruik gemaakt van een (bescheiden) deel van het budget dat al voor de renovatie is 
gereserveerd. 
 
Communicatie   
De gebruikers en omwonenden zijn/worden geïnformeerd.  
 
Het gaat dan onder meer om de volgende gebruikers: OBS Valckesteyn, CBS de Parel en BCVA 
(Boks- en Conditievereniging Albrandswaard).  
   
Verder is de brief bezorgd bij de bewoners van de Albrandswaardseweg (tussen Landweg en 
Nassaustraat), Lange Zantelweg (tot de Tuinstraat), Tuinstraat, Waalstraat (eerste deel, tot Watering) 
en Watering (hoekje aan de kant van de gymzaal).  
 
OVERZICHT  
 
Voor de volledigheid vindt u hieronder een aangevuld overzicht in chronologische volgorde: 
1 juli   Meerjaren Onderhoudsplan gymzaal Rhoon gereed 
07 juli   College geeft opdracht voor nader onderzoek  
29 juli   Asbestonderzoek ontvangen 
29/30 juli  Overleg met GGD 
29 juli                  Opdracht voor nader onderzoek gymzaal Poortugaal 
30 juli                  Prijsopgave gevraagd voor verwijderen asbest 
3 augustus  Prijsopgave ontvangen 
3 augustus  Opdracht gegeven asbest te verwijderen 
12 augustus  Asbestonderzoek Poortugaal ontvangen 
13 augustus  Prijsopgave Poortugaal ontvangen en opdracht gegeven asbest te verwijderen 
13/14 augustus  Brief gebruikers en omwonenden gymzaal Rhoon verstuurd/bezorgd 
17 augustus  Brief gebruikers en omwonenden gymzaal Poortugaal verstuurd/bezorgd 
   Aanvang werkzaamheden gymzaal Rhoon 
Onder voorbehoud 
19 augustus  Aanvang werkzaamheden gymzaal Rhoon 
21 augustus  Werkzaamheden in Rhoon afgerond 
Uiterlijk 24 augustus Werkzaamheden in Poortugaal afgerond 



 
  

 
 
 
  

 

 

Afronding 
Wij gaan ervan uit dat dit onderwerp met het afronden van de werkzaamheden in Poortugaal is 
afgehandeld. Zijn er echter toch nog nieuwe ontwikkelingen te melden, dan houden u daar natuurlijk 
van op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 



 
  

 
Aan omwonenden en gebruikers 

gymzaal Rhoon (Sportlaan) 
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Geachte mevrouw, heer, 
 
Uit onderzoek is gebleken dat op verschillende plekken in de gymzaal Rhoon asbesthoudend 
materiaal zit. Hoewel er geen risico’s zijn voor de gezondheid, heeft het college van burgemeester en 
wethouders wel besloten om het asbest te laten verwijderen. In deze brief informeren wij u over de 
stand van zaken. 
 
Aanleiding  
Uit het Meerjaren Onderhoudsplan voor de gymzaal Rhoon van begin juli van dit jaar kwam naar 
voren dat er vermoedelijk asbesthoudende materialen aanwezig zijn in de gymzaal. Het college heeft 
toen direct opdracht gegeven voor een nader onderzoek. Hieruit bleek dat er inderdaad 
asbesthoudende materialen gebruikt zijn in het gebouw.  
 
Geen risico 
Natuurlijk is ook contact opgenomen met de GGD. Deze dienst heeft aangegeven dat er geen risico’s 
zijn/zijn geweest voor de gezondheid. Het gaat namelijk om ‘hechtgebonden’ asbest waarbij de vezels 
stevig vastzitten in het materiaal. In deze vorm heeft het niet of nauwelijks invloed op de gezondheid. 
Risico is er vooral bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht, maar 
dat is hier dus niet het geval.  
 
Planning   
Er is geen gevaar voor de gezondheid, maar het college heeft toch besloten het asbesthoudende 
materiaal weg te laten halen. Dit om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen.  
Maandag 17 augustus start het gespecialiseerde bedrijf Maritox Milieutechniek BV met het verwijderen 
van het asbest. Omdat de werkzaamheden binnen zijn, zal er vrijwel geen overlast zijn voor 
omwonenden.  
 
Als alles volgens planning verloopt is het asbest voor het weekend verwijderd, dus voordat de 
gymzaal op 24 augustus weer in gebruik wordt genomen. 
 
 
 



  
  

 
 
 
  

  

  
 

 

Meer informatie   
Met vragen over gezondheid en asbest kunt u terecht bij het team Gezondheidsbevordering & Milieu 
van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 010-4339894 of e-mail 
gb&mggd@rotterdam.nl.  
 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Janny Engels (team 
Communicatie). Zij is bereikbaar via j.engels@albrandswaard.nl of tel. 010-5061162. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 

 

 

 

 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

  

  

  

 

mailto:gb&mggd@rotterdam.nl

	Raadsinformatiebrief 2015 96813 asbest gymzaal Rhoon en gymzaal Poortugaal
	Raadsinformatiebrief 2015 96813 asbest gymzaal Rhoon en gymzaal Poortugaal
	b1

	b1

