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Geachte raadsleden, 

 
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 wel besloten om het 
asbest te laten verwijderen. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken. 

 
Aanleiding  
Begin juli van dit jaar is het Meerjaren Onderhoudsplan voor de gymzaal Rhoon gereed gekomen. In 
dit plan werd aangegeven dat er vermoedelijk asbesthoudende materialen aanwezig zijn in de 
gymzaal. Het college heeft vervolgens direct opdracht gegeven voor een nader onderzoek. Dit 
onderzoek is op 29 juli afgerond. Hieruit bleek dat er inderdaad asbesthoudende materialen gebruikt 
zijn in het gebouw. Het gaat daarbij om de vloerbedekking in de entree en de kleedkamers, het schot 
tussen de kleedkamers van de dames en de heren, de schaamschotten tussen de verschillende 
douches en de beplating achter de ketels in de CV-ruimte. 
 
Geen risico 
Zodra bekend was dat er inderdaad asbest in de gymzaal zit, is contact opgenomen met de GGD. Met 
hen zijn de eventuele risico’s besproken. Ook is gevraagd of het nodig is om luchtmetingen te doen. 
De GGD heeft aangegeven dat er geen risico’s zijn/zijn geweest voor de gezondheid. Het gaat 
namelijk om ‘hechtgebonden’ asbest. Risico is er vooral bij langdurige blootstelling aan grote 
hoeveelheden asbestvezels in de lucht, maar dat is hier dus niet het geval. Luchtmetingen zijn daarom 
ook niet nodig/zinvol. 
 
Hoewel er geen risico’s zijn, heeft het college toch besloten om het asbest weg te laten halen. Dit om 
eventuele problemen voor de toekomst te voorkomen.  
 
Maatregelen   
Het college heeft opdracht gegeven de vloerbedekking en de schaamschotten te verwijderen. De vloer 
wordt vervolgens geëgaliseerd; bij de renovatie wordt een nieuwe vloerbedekking aangebracht. Het 
schot tussen de douches voor de dames en de heren wordt vervangen. De schotten tussen de 



  
  

 
 
 
  

  

 
 
douches worden wel weggehaald, maar voorlopig niet vervangen. Ook dit wordt te zijner tijd 
meegenomen bij de renovatie.  
 
De beplating in de CV-ruimte blijft zitten. Deze ruimte is niet openbaar toegankelijk en er worden 
vrijwel geen werkzaamheden uitgevoerd. Wel worden de asbesthoudende platen voorzien van stickers 
om onderhoudspersoneel te wijzen op het asbest. 
 
Planning   
Het is de bedoeling om zo snel mogelijk te starten met de werkzaamheden. Als alles volgens planning 
verloopt is het asbest verwijderd voor 24 augustus 2015, dus voordat de gymzaal weer in gebruik 
genomen wordt. 
 
Kosten   
Het verwijderen van de materialen met asbest kost circa € 19.000,=. 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. 
 
Gymzaal Poortugaal   
Het is op dit moment nog niet duidelijk of er ook asbest aanwezig is in de gymzaal van Poortugaal. 
Wel is inmiddels opdracht gegeven om ook daar onderzoek te doen. De resultaten komen 
waarschijnlijk over ongeveer twee weken.  
 
Overzicht 
Hieronder een 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 
30 juli  Prijsopgave gevraagd voor verwijderen asbest 
29 juli  Opdracht voor nader onderzoek gymzaal Poortugaal 
3 augustus Prijsopgave ontvangen 
3 augustus Opdracht gegeven asbest te verwijderen  
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Communicatie   
Voordat de werkzaamheden voor het verwijderen van het asbest van start gaan worden uiteraard de 
gebruikers van de gymzaal geïnformeerd. Uiteraard houden wij ook u op de hoogte over beide 
gymzalen. 
 

Poortugaal, 6 augustus 2015  
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de loco - secretaris, de burgemeester, 

 

  

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 


