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Betreft: gemeentelijke eigendommen thans in gebruik als kantoorruimte ivm
verplichtingen met ingang van 2023 alsmede gemeentelijke eigendommen die
beschikken over asbest dat uiterlijk in 2024 verwijderd dient te zijn.
Geacht college van B & W,
U bent bekend met de wettelijke verplichtingen omtrent duurzaamheid kantoorgebouwen en
de verplichting tot verwijderen van asbest in zijn algemeenheid en voor gemeentelijke
gebouwen in het bijzonder. Kantoorgebouwen dienen uiterlijk in 2023 te beschikken over een
C label en in 2030 over een B energielabel. Indien deze gebouwen niet voldoen aan deze
verplichting is het niet toegestaan om deze gebouwen voor deze functie te gebruiken.
Daarnaast geldt een asbestverwijderingsplicht voor gebouwen die beschikken over van
buiten waarneembare asbesthoudende (bouw)materialen.
Wij hebben als VVD-fractie hiervoor de volgende vragen:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoeveel gebouwen van de gemeente Brunssum of andere overheid in Brunssum
hebben een kantoorfunctie (zoals de hoogbouw/laagbouw gemeentehuis, oude
gemeentehuis etc)?
Heeft er een inventarisatie plaats gevonden? Zo ja, dan ontvangen wij graag de
resultaten. Zo nee, wanneer gaat u dat doen en waarom heeft u dat nog niet gedaan?
Over welk energielabel beschikken al deze gebouwen thans?
Wat zijn de kosten om al deze gebouwen te laten voldoen aan het C energielabel in
2023 en een B energielabel in 2030?
Hoeveel gebouwen in Brunssum, in eigendom van de gemeente Brunssum beschikken
nog steeds over asbesthoudende materialen?
Heeft er een inventarisatie plaats gevonden? Zo ja, dan ontvangen wij graag de
resultaten. Zo nee, wanneer gaat u dat doen en waarom heeft u dat nog niet gedaan?
Wat zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de asbesthoudende materialen te
verwijderen en de daarmee gepaard gaande herstelwerkzaamheden uit te voeren?
Heeft u bij de bepaling van het weerstandsvermogen rekening gehouden met deze
risico’s? Zo ja voor welk bedrag en hoe is dit opgebouwd? Zo nee, waarom niet en gaat
u dit alsnog doen?

In afwachting van uw reactie.
Namens de VVD-fractie Brunssum,
J.H.T.J. van Oppen
Raadslid
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