Schriftelijke vragen ex. Artikel 33 Reglement van Orde;

Sluiting Theater aan de Parade wegens asbestvondst
Geacht college,

’s-Hertogenbosch, 25 juni 2016.

Uit berichtgeving in de media komt naar voren dat op zaterdag 25 juni jl. om 19.15 uur het Theater
aan de Parade, wegens een asbestvondst in de grote zaal, plotseling is ontruimd.
Op de website van het Theater aan de Parade staat het volgende (aangepaste) bericht te lezen:
“Gisteren hebben we helaas moeten besluiten, in gezamenlijkheid met de gemeente, dat Theater aan
de Parade tijdelijk gesloten moet worden. In voorbereidend onderzoek van de aanbesteding van de
sloop/nieuwbouw heeft het externe bureau geconstateerd dat er asbesthoudend materiaal aanwezig
is en dat dit mogelijk een risico kan vormen. We willen eerst meer duidelijkheid krijgen over de totale
situatie van het asbest in het gebouw. De komende week wordt het onderzoek verder afgerond. Het
personeel is uitgebreid geïnformeerd, we hebben contact gehad met bespelers en publiek en de
specialisten zijn inmiddels gestart met het vervolgonderzoek. Tot we meer duidelijkheid hebben over
de uitkomsten van het onderzoek is Theater aan de Parade gesloten. Kaartverkoop is dan ook
uitsluitend online mogelijk”. Einde bericht.
De fractie van de Bossche Groenen heeft op 26 augustus 2012 schriftelijke vragen gesteld, met de
titel: ‘Asbest in openbare gebouwen en huurwoningen’. Daar heeft het college niets mee gedaan.
Volgens het college gaat het in gebouwen vaak om hecht-gebonden asbest en kan dit volgens het
college, zolang je er vanaf blijft, geen kwaad. In veel gebouwen van voor juli 1993 zit naast hechtgebonden asbest ook niet hecht-gebonden asbest verwerkt en is hecht-gebonden asbest onderhevig
aan slijtage. De asbestinventarisatie voor het Theater aan de Parade komt dan ook vier jaar te laat.
Dit komt ook naar voren uit de asbestinventarisaties van scholen en kinderdagverblijven, waar in
2011 door de fractie van de Bossche Groenen om is verzocht. Van de 45 gebouwen is bij 29
gebouwen asbest ontdekt en dit is bij 9 schoolgebouwen preventief verwijderd. Waarom zou dit bij
andere gebouwen van voor juli 1993 anders liggen? Dat blijkt nu maar weer uit een eerste
asbestopname van het Theater aan de Parade. Meten is weten.
Doordat het college heeft verzaakt dit in 2012 adequaat op te pakken en in beeld te brengen,
worden theatergezelschappen nu gedupeerd en ontstaat er voor het theater imagoschade en
omzetverlies. Los nog van de gezondheidsrisico`s die het personeel en bezoekers mogelijk al die jaren
hebben gelopen. Op deze manier gaan we van incident naar incident. Met alle commotie en risico`s
van dien. Het jaagt het theater, theaterorganisaties en de gemeente onnodig op kosten en zorgt voor
veel onrust in de samenleving. Vragen als, zijn we jarenlang blootgesteld, wie gaat de geleden schade
betalen, etc. zullen straks worden gesteld. Het college is hier ernstig in gebreke gebleven.

Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. Bent u met ons van mening dat het plotseling sluiten van het Theater aan de Parade
voorkomen had kunnen worden, indien u naar aanleiding van schriftelijke vragen van de
Bossche Groenen in 2012, direct in actie was gekomen, door alle openbare gebouwen te
onderwerpen aan een asbestinventarisatie? Zo nee, waarom niet?
2. Kunt u aangeven of werknemers en bezoekers van het theater de afgelopen jaren
gezondheidsrisco`s hebben gelopen? Zo nee, waarom niet?
3. Kunt u aangeven wat de voorlopige schade is van afgelaste voorstellingen en gederfde
inkomsten door deze tijdelijke sluiting van het Theater aan de Parade en wat hiervan de
gevolgen zijn voor de exploitatiebegroting voor 2016? Zo nee, waarom niet?
4. Kunt u aangeven wat de voorlopige uitkomsten zijn van de asbestinventarisatie en
risicoanalyse van het gebouw Theater aan de Parade? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u in navolging van de door ons eerder gestelde, schriftelijke vragen van 26 augustus
2012 nu wel bereid om alle gemeentelijke en openbare gebouwen van voor juli 1993 te laten
onderzoeken op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen? Zo nee, waarom niet?
Fractie de Bossche Groenen.
Judith Hendrickx.

