

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, 
eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden 
14 september, 2014. 
Vondst asbest op terrein Kalverdijkje Leeuwarden na eerdere sloop boerderij. 
Geacht college, 
In de LC van 9 september 2014 wordt gemeld dat er op het terrein van de gesloopte 
boerderij van BV Sport aan het Kalverdijkje resten asbest zijn gevonden. Dit gevaarlijke 
materiaal zou er open en bloot liggen op een plek die vrij toegankelijk was voor publiek. 
Spelende kinderen en mensen die er hun hond uitlieten hadden gedurende ca. 2 maanden  
toegang tot deze plek. 
De VVD fractie heeft naar aanleiding van dit artikel en diverse berichten die via social 
media tot ons kwamen de volgende vragen : 
1 Was er voor de sloop van de boerderij bekend dat er asbest aanwezig zou zijn ? 
2 Is er voor de sloop een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld dat asbestsanering mag 
uitvoeren ? Zo nee waarom niet ? 
  
3 Heeft er na de sloop een oplevering plaatsgevonden en is er een proces verbaal van 
oplevering opgemaakt ? Zo nee waarom niet ? 
4 Hoe kan het dat er na de sloop nog ca. 1.5 m3 asbest is aangetroffen ? 
5 Hoe kan het dat de gemeente deze asbest niet eerder heeft gezien ? 
  
6 Hoe lang is er sprake geweest van deze onveilige situatie ? 
7 Bent u met de VVD fractie van mening dat de aanwezigheid van asbest op dit niet 
afgesloten terrein een gevaarlijke situatie voor bezoekers van dit terrein opleverde ? 
8 Zijn er concrete gevallen bekend van mogelijke "slachtoffers" ? 
9 Waarom heeft uw college de gemeenteraad niet geïnformeerd  ? 




10 Wat zijn de extra kosten van deze laatste asbest sanering en voor wiens rekening komen 
deze ? 
11 Is dit terrein inmiddels asbest vrij opgeleverd . 
12 Is dit geval aanleiding om de gemeentelijke controle inzake werkwijze en procedure bij 
sloop te wijzigen c.g. aan te scherpen of vindt u het huidige werkwijze adequaat ? 
Wij verwachten dat u deze vragen op korte termijn kunt beantwoorden.  
Met vriendelijke groet, 

Namens de VVD-fractie, 
Sietze Bouma 

06-21514037/ sbouma@leeuwarden.nl


