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Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht (hierna GS) heeft de DCMR 
Milieudienst Rijnmond (hierna DCMR) op 8 mei 2012 opdracht gegeven om een audit uit te 
voeren naar de besluitvorming over de asbestverontreiniging (het proces) en eventuele 
blootstellingsrisico's (de 'inhoud') hieraan in het bouwdeel" De Sterren" van het voormalig 
provinciehuis aan de Pythagoraslaan 101 in Utrecht. 

De DCMR heeft een brede ervaring ten aanzien van het beoordelen van risico's met betrekking 
tot gevaarlijke stoffen. De DCMR heeft een aantal zeer ervaren chemisch adviseurs in dienst. 
Daarnaast werkt de DCMR nauw samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond voor de 
beoordeling van medisch milieukundige vraagstukken. 

De opdracht om deze audit uit te voeren past goed in de ervaring die de organisatie heeft op dit 
gebied en sluit goed aan bij de ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. 

1.2 Doel audit 

De audit heeft tot doel om inzicht te verkrijgen in de blootstellingrisico's aan asbest en de wijze 
van besluitvorming met betrekking tot de asbestverontreiniging. De audit is uitgevoerd aan de 
hand van een dossieronderzoek en interviews. 

Onderzocht is of in overeenstemming met de hiervoor geldende wetgeving is gehandeld en de 
vereiste zorgvuldigheid in acht is genomen. Hierbij is de handelswijze van de ambtelijke 
organisatie en het besluitvormingsproces onderzocht. Tevens is ingegaan op de vraag in 
hoeverre rekening moet worden gehouden met een blootstellingsrisico aan asbest voor het 
personeel en onderhoudsmensen (waaronder derden) die in de onderzoeksperiode 
werkzaamheden aan "De Sterren" hebben uitgevoerd. 

1.3 Opzet van de audit 

De audit is uitgevoerd van 8 mei tot en met 1 juni 2012. Door middel van dossieronderzoek en 
interviews met bij het asbestdossier betrokkenen wordt ingegaan op de kennis over asbest in 
"De Sterren" en het handelen met asbesthoudende materialen. Hierbij wordt het wettelijk kader 
gebruikt als toetssteen. Naast (oud) medewerkers van de Provincie is ook een aantal oud 
bestuurders geïnterviewd teneinde een beeld te krijgen van de werkwijze met asbest en 
besluitvorming over asbest in de afgelopen jaren. 

Bij aanvang van het onderzoek is de inschatting gemaakt dat de informatie van voor 1993, het 
jaar van het wettelijk verbod op asbest, gelet op de bewaartermijnen uit de Archiefwet naar 
verwachting niet meer beschikbaar zijn. Het feitenrelaas heeft betrekking op het oudste deel 
(Sterren E t/m Jj) van het gebouw dat in drie fasen is gebouwd (eerste fase 1976, tweede fase 
1985, derde fase 1995). In deze rapportage is een feitenrelaas opgenomen over de omgang 
met asbest in de periode 1993 tot 28 april 2012 in het gebouw "De Sterren".̂  

' Blootstellingsonderzoek conform NEN 2991 BME, projectnummer 212.11.053, 28 april 2012 
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Het dossieronderzoek beperkt zich tot de binnen de onderzoeksperiode, op voordracht van het 
auditteam en in overleg met de provincie Utrecht en de geïnterviewden aangeleverde 
informatie (documenten). Van betrokken andere (overheids)instanties zijn relevante 
documenten door de provincie aangeleverd. Bij het dossieronderzoek is uitgegaan van de 
geldende bewaartermijnen, maar is gepoogd om ook documentatie van vóór die termijnen te 
verzamelen (bijlage 1).̂  

De interviews zijn afgenomen door twee leden van het audit team. De interviews zijn afgelegd 
op basis van vrijwilligheid. De coöperatieve bijdrage van de geïnterviewden heeft bijgedragen 
aan de totstandkoming van dit rapport. Hiervoor dank. De keuze van de geïnterviewden is tot 
stand gekomen na overleg met de Provincie. Medewerkers en bestuurders die inzicht konden 
geven in relevante besluitvorming en ontwikkelingen in de periode 1993-2012 zijn 
geïnterviewd. De gesprekken zijn opgenomen. 

Aan de GGD Rotterdam-Rijnmond is gevraagd om op basis van twee recentelijke 
blootstellingsonderzoeken en de asbestinventarisatie een deskundig oordeel te geven over de 
intrinsieke blootstellingsrisico's van asbest in het oude provinciehuis (zie bijlage 2).^ 

^ http://wvvw.view.nl/Advies/Archiefwet-en-bewaartermijnen/page.aspx/64 
^ Blootstellingsonderzoek conform NEN 2991 Aksys bv, SCA registratienummer: 02-D020023.01, 13 
februari 2012, Blootstellingsonderzoek conform NEN 2991 BME, projectnummer 212.11.053, 28 april 
2012. 
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2 Asbestproblematiek en wettelijk kader 

2.1.1 Inleiding 

Voordat wordt ingegaan op het feitencomplex in de specifieke situatie, wordt een beeld 
geschetst van de asbestproblematiek in het algemeen en de daarbij geldende wet- en 
regelgeving. Om inzicht te krijgen in de besluitvorming vanaf 1993 is er vervolgens een 
dossieronderzoek uitgevoerd (hoofdstuk 3). 
2.12 Wat is asbest? 

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur gevormde mineralen die zijn 
opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Het is sterk slijtvast, isolerend, 
bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen (brandwerend), isolerend en bovendien 
goedkoop. Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen. De meest voorkomende 
soorten asbest zijn: wit asbest of chrysoliet, 90% (serpentijn), bruin asbest of amosiet 
(amfibool), blauw asbest of crocidoliet (amfibool). 

Men maakt onderscheid tussen hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest. 
Hechtgebonden asbest levert geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt 
bewerkt. Of er in het geval van niet-hechtgebonden asbest maatregelen nodig zijn, hangt af 
van de vraag of het materiaal al dan niet is afgeschermd.'* Het is van belang of het asbest zich 
voor medewerkers op bereikbare plaatsen bevindt. Een verbod op bewerken geldt onverkort 
(zie hierna). 

2.13 Kennis over asbest 
In de vorige eeuw is de delfstof asbest tot de jaren '90 in Nederland gebruikt vanwege de 
nuttige eigenschappen. Vanaf de jaren '30 was al in beperkte kring bekend dat het schadelijke 
gevolgen kon hebben voor de gezondheid. Het precieze gevaar van asbest was echter niet 
algemeen bekend. In de rechtspraak is aangenomen dat werkgevers vanaf 1949 bekend 
moeten worden geacht met risico's van intensieve blootstelling aan asbest̂ . Pas sinds eind 
jaren zestig na het bekend worden van het rapport "Asbest in een bedrijfsbevolking" kwam het 
gevaar van asbest (meer specifiek de ziekte mesothelioom) onder de aandacht in Nederland.̂  

Asbest werd veel gebruikt bij de bouw van gebouwen, want net als nu was brandveiligheid een 
belangrijk ondenwerp. Tot het midden van de jaren zeventig werd asbest gezien als het 
brandwerende middel bij uitstek.̂  Naast het gebruikelijke asbestcement gaat het dan vooral om 
brandwerende en - vertragende materialen, waaronder ook spuitasbest. Spuitasbest werd in 
1978 verboden. Amosiet -niet hechtgebonden asbest- werd gebruikt in complexen als het 
complex "De Sterren" in het Pythagoroslaan 101 te Utrecht. 

* Niet hechtgebonden asbest:asbest In een product of materiaal waarin de asbestvezels zodanig slecht in 
de matrix zijn verankerd, dat er onder normale omstandigheden asbestconcentraties kunnen ontstaan die 
hoger zijn dan het Verwaarloosbaar Risico niveau (1.000 vezelequivalenten/ m^). Bron: RIVM/ TNO 
Rapport, J. Tempelman, P.O. Tromp, F.A. Swartjes, A.B. Knol, 10 augustus 2010, p. 57 
^Zie o.m.: HR 25 juni 1993, NJ 1993, 686, m.nt. PAS (Cijsouw I) en Hof's-Gravenhage 25 februari 1997, 
JAR 1997, 53 (Cijsouw/De Schelde II), r.o. 8. 
* "Asbest in een bedrijfsbevolking", dr. J. Stumphius, 1969 
^ "Asbest in Kaart" Historisch onderzoek Asbestgebruik, Methode Asbestkansenkaart, Drs. S. Harmsma 
(ReGister), 10 maart 2006, p. 134 
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2.2 Wettelijk kader 

Om een beeld te krijgen van de wettelijke kaders die voor asbestbewerking en verwijdering 
vanaf 1993 gelden, volgt hier een overzicht. 
2.2.1 Arbeidsomstandighedenwet (Arbowetf 

De huidige Arbeidsomstandighedenwet is op 1 januari 2007 in werking getreden en vervangt 
de Arbeidsomstandighedenwet 1998. De Arbeidsomstandighedenwet bevat veiligheids- en 
gezondheidsverplichtingen voor werkgevers, werknemers en zelfstandig werkenden. Ook bevat 
het voorschriften voor samenwerking en overleg tussen werkgever, werknemers en 
deskundigen, en overheidstoezicht door de Arbeidsinspectie. 

Het verbod op het bewerken en verwerken van asbest geldt sinds 1 juli 1993. Vanuit het sinds 
1 juli 1993 van kracht zijnde Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (sinds 1 juli 1997 
opgegaan in het Arbeidsomstandighedenbesluit) is het beroepsmatig bewerken en verwerken 
van asbest verboden. Tegenwoordig staat het verwoord in het productenbesluit asbest dat op 8 
maart 2008 in werking is getreden.® 

Artikel 4 Productenbesluit asbest: 
"Het is verboden asbest of asbesthoudende producten te vervaardigen, in Nederland in te 
voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, toe te passen ofte 
bewerken".'^° 

Op het verbod bestaan uitzonderingen: werkzaamheden als aanboren en repareren zijn niet 
verboden, vermeld in artikel 5 sub c Productenbesluit asbest: 

"Het verbod, bedoeld in artikel 4, is niet van toepassing voorzover dit betrekking heeft op: (.. .)c. 
het maken van aanboringen of het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden." 

Op grond van artikel 6 Productenbesluit dienen handelingen met asbest zorgvuldig te worden 
verricht.̂ ^ Ook heeft de minister op grond van dit artikel aanvullende regels gesteld in de 
Productenregeling asbest inwerkingtreding.̂ ^ Bij het verwijderen van asbest zijn met name 
twee besluiten van belang, het Asbestverwijderingsbesiuit 2005 (Avb 2005) en het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

2.2.2 Bouwbesluit 
Het Bouwbesluit 2003 bevat bouwtechnische voorschriften voor gebouwen en bouvwerken^ .̂ 
In de Regeling Bouwbesluit 2003 staan voorschriften voor de omgang met asbestvezels in een 
bouwwerk.̂ " De regeling geeft grenswaarden voor de concentratie van asbestvezels in de 
binnenlucht van een voor mensen toegankelijke ruimte. Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente (i.e. de gemeente Utrecht) houdt toezicht op de naleving van dit 
besluit. 

* Stb. 1997, 60, hierna gewijzigd. 
' Stb 2005, nr. 6, laatst gewijzigd besluit Stb 2008, nr. 160 

Artikel 9.2.2.1. Wet milieubeheer. Dit artikel is gebaseerd op de arbeidsomstandighedenwet en de Wet 
milieubeheer 

Artikel 6 Productenbésluit asbest: lid 1. Handelingen als bedoeld in artikel 5 met asbest of 
asbesthoudende producten worden op een zodanige wijze verricht dat gevaren voor mens en milieu die 
door zodanige handelingen kunnen ontstaan, worden voorkomen, lid 2. Bij regeling van Onze Minister 
kunnen met het oog op het voorkomen van gevaren voor mens of milieu met asbest regels worden 
gegeven die ten minste bij het verrichten van zodanige handelingen in acht worden genomen. 

Inwerkingtreding 8 maart 2005, Staatscourant 25 febmari 2005 
Stcrt. 2001, 410 hierna gewijzigd. 
Stcrt. 2002, 241, hierna gewijzigd. 
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2.2.3 Preventie en Toezicht 
De gemeente en de politie zien toe op de naleving van de voorschriften voor het slopen van 
asbest uit bouwwerken. De Arbeidsinspectie en de politie zien toe op de naleving van de 
voorschriften voor het uit elkaar nemen van asbesthoudende objecten. 
2.2.4 Pre ven tie ve maatregelen en RIE 

Volgens artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet dient de werkgever te zorgen voor de veiligheid 
en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en dient 
daartoe een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden gelet 
op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. 

De werkgever dient daarom ter beperking van blootstelling, algemene preventieve maatregelen 
te nemen genoemd in artikel artikel 4.1c Arbeidsomstandighedenbesluit.̂ ^ Meer specifiek staan 
preventieve maatregele ter beperking van blootstelling aan asbest vermeld in artikel 4.45 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Het niet voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving kan beboet worden. Uit de 
beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving blijkt bijvoorbeeld dat het niet voldoen aan de 
in artikel 4.45 Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde preventieve maatregelen beboet kan 
worden met een beboet van max. 4500 Euro. Werkmethoden als genoemd in dit artikel 
kunnen worden beschreven in een asbestprotocol. 

Het opstellen van een Risico Inventarisatie -en Evaluatierapport (RIE) voor een werkgever 
sinds 1 januari 1994 verplicht op grond van artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. De 
wet verplicht dat de RIE door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Een 
gecertificeerde arbodienst/deskundige toetst de RIE en adviseert bij het plan van aanpak. Die 
kijkt of alle risico's op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de 
laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. De ondernemingsraad ontvangt van de arbodienst of 
de arbodeskundige een afschrift van de toetsing van de RIE (art. 14, lid 3 Arbowet). 

Gelet op artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet jo. artikel 4.2 Arbeidsomstandighedenbesluit is 
het noodzakelijk, dat geïnventariseerd wordt welke risico's het werken met asbest met zich 
meebrengt. 

Volgens de arbeidsinspectie moet een werkgever de RIE bijstellen of opnieuw uitvoeren zodra 
er sprake is van gewijzigde werkmethoden, de werkomstandigheden veranderd zijn of 
technische innovaties hiertoe aanleiding geven (artikel 5 lid 4 Arbowet). 

Voorbeelden hiervan zijn: 
- inrichting van een nieuwe productielijn; 
- uitbreiding van het dienstenpakket; 
- een ingrijpende verbouwing; 
- ingrijpende wijziging van taken van werknemers. 

De praktijk leert echter dat de meeste bedrijven eens in de 4 è 5 jaar een RIE uit (laten) 
voeren, omdat de arbeidsomstandigheden en de wetgeving daarover dgedurende die tijd 
wijzigt. De nieuwe VCA-norm stelt overigens de eis dat de Rl&E niet ouder dan 3 jaar mag zijn. 

Voorbeelden van de in dit artikel genoemde maatregelen zijn: de werkgever dient de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid in acht te nemen, passende werkmethoden in te voeren, 
voorzieningen bij het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, het aantal werknemers, dat 
wordt of kan worden blootgesteld te minimaliseren, de mate en duur van de blootstelling te minimaliseren. 

Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving, inwerking getreden met ingang van 1 januari 2002 
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in de Arbowetgeving worden geen termijnen aangegeven voor het bewaren van stukken, dus 
ook niet van de RIE. Met het oog op een (civielrechtelijke) aansprakelijkheidsclaim (bijv. een 
schadevergoeding van een werknemer) moet een werkgever kunnen aantonen dat deze 
voldaan heeft aan de zorgverplichting richting de werknemers. Daarom is het verstandig aan 
om een RIE en de Plannen van Aanpak, zeker voor een termijn van 5 jaar te bewaren. 

Het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RIE. In het Plan van Aanpak is 
beschreven welke maatregelen genomen worden om de geïnventariseerde risico's aan te 
pakken. Tevens staat in het Plan van Aanpak binnen welke termijn deze maatregelen 
uitgevoerd worden. 

2.2.5 Rechten OR 

De werkgever en ondernemingsraad voeren overleg over het arbobeleid en de uitvoering 
daarvan en er wordt actief informatie gewisseld tussen de werkgever en de ondernemingsraad 
(artikel 12, lid 2 Arbowet). De preventiemedewerker werkt samen met de OR en de 
preventiemedewerker adviseert de OR over genomen en te nemen arbomaatregelen (artikel 
13, lid 7 Arbowet). 

De ondernemingsraad moet worden ingelicht over de getroffen maatregelen na een gemeten 
overschrijding van de grenswaarde die geldt voor asbest (artikel 4.47a, lid 2 Arbobesluit). 

De ondernemingsraad heeft het recht om stukken in te zien^®. De ondernemingsraad kan ook 
het verzoek doen aan de Arbeidsinspectie om een onderzoek uit te voeren dan wel "mee te 
lopen" met de Arbeidsinspectie met een inspectiebezoek.^® De ondernemingsraad heeft 
inspraak bij de werkzaamheden waarbij asbest is betrokken.^" 

De ondernemingsraad ontvangt van de arbodienst of de arbodeskundige een afschrift van de 
toetsing van de RIE (art. 14, lid 3 Arbowet). 

2.2.6 Toezicht 

Voor het verwijderen van asbest uit bouwwerken zijn in artikel 10 van het Avb 2005 
voorschriften opgenomen. Deze werken rechtstreeks totdat de gemeente ze hebben 
opgenomen in de gemeentelijke bouv\A/erordening (artikel 11 Avb). 

Asbestverwijderingsbedrijven zijn al sedert 1 maart 1996 verplicht om in het bezit te zijn van 
een zogenaamd procescertificaat.^^ Zonder dit certificaat is een bedrijf dus niet gerechtigd 
asbest te verwijderen. 

Bron: www.rie.nl 
bijvoorbeeld: inspectierapport atbeidsinspectie artikel 24, lid 7 Arbowet, resultaten van het periodiek 

arbeidsgezondheidskundigonderzoek m.b.t. gevaarlijke stoffen, artikel 4.10c, lid 3 Arbobesluit, recht 
inzien en vragen uitleg metingen asbest artikel 4.47, lid 9 Arbobesluit, melding asbestsanering aan 
arbeidsinspectie artikel 4.47c, lid 3 Arbobesluit. 

artikel 24, lid 7 Arbowet, artikel 12, lid 4, onder a. Arbowet en artikel 12, lid 4, onder b. Arbowet 
^° Recht om mening kenbaar te maken als het gaat om de wijze van monsterneming m.b.t. asbest art. 
4.47, lid 4 Arbobesluit. 
^' Staatscourant, Jrg 1996, nr. 53. 
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2.3 Gangbare aanpak verwijdering asbest 

Voordat asbest verwijderd wordt, moet een asbestinventarisatie gemaakt worden. Of asbest 
moet worden verwijderd hangt af van het soort asbest en de toestand ervan. 

In Nederland staat het de eigenaar van een gebouw vrij te beslissen over wel of niet 
verwijderen van asbesthoudend materiaal. Indien tot verwijdering van asbest wordt besloten, 
moet men zich houden aan de regels die door het Asbestverwijderingsbesiuit en de 
gemeentelijke bouwverordening zijn gesteld. 

In de meeste gevallen is voor het verwijderen van asbest toestemming van de gemeente nodig. 
Er gelden strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest. Het niet volgens de 
voorschriften verwijderen van asbest is vaak een stuk gevaarlijker, dan het laten zitten van dit 
materiaal. Een overzicht van de belangrijkste verplichtingen volgt hieronder. Voor diverse aan 
asbest gerelateerde onderzoeksmethoden zijn inmiddels NEN normen ontwikkeld: 

NEN 2990: februari 2005 Eindcontrole na asbestverwijdering 
NEN 2991: juni 2005 Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin 
asbesthoudende materialen zijn verwerkt. 

De Arbeidsinspectie neemt de stand der techniek/wetenschap uit de NEN-normen mee in haar 
handhaving, zo blijkt uit het hierna volgende citaat uit de briefvan de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid Donner 2 september 2010 aan de Voorzitter van de Tweede 
kamer: 

"Er zijn diverse beleidsregels waarin NEN-norm (Nederlandse norm) voorkomen. NEN-normen 
zijn geen publieke normen maar in samenspraak tot stand gekomen normen vanuit met name 
het bedrijfsleven. Ze bevatten met name procesbeschrijvingen, technische gegevens zoals 
tabellen met maten voor diverse materialen en bestemmingen. Doorgaans ligt de stand der 
techniek of wetenschap aan de norm ten grondslag. De normen zijn veelal branchegericht. Dit 
soort normen lenen zich dus niet voor opname in Arboregelgevlng. De Arbeidsinspectie neemt 
de stand der techniek/wetenschap uit de NEN-normen mee in haar handhaving". 

2.3.1 Asbest inventarisatierapport 

Drie soorten inventarisatieonderzoeken zijn te onderscheiden: 
de volledige asbestinventarisatie, die vooraf moet gaan aan sloop, verbouwing of 
verwijdering (wettelijke verplichting, SC 540 type A en eventueel B);̂ "* 
een globale inventarisatie, die vaak in het kader van verkoop wordt opgesteld (geen 
wettelijke verplichting); 
de risico inventarisatie en -evaluatie asbest (als onderdeel van de RIE genoemd in 
2.3.4), in niet sloop situaties, gericht op de risico's van de aanwezigheid van en 
blootstelling aan (niet afgeschermd, niet-hechtgebonden) asbest (wettelijke 
verplichting).^^ 

Een risico-inventarisatie en een globale inventarisatie zijn beide ongeschikt om voorafgaand 
aan sloop te worden gebruikt. Bovendien is een volledige asbestinventarisatie (zoals die 
voorafgaat aan sloop) onvoldoende om de risico's van de aanwezigheid van asbesthoudende 
materialen in een niet-sloopsituatie te beoordelen. Het is natuurlijk wel mogelijk een volledige 
asbestinventarisatie en een risico-inventarisatie gecombineerd uit te voeren. Het uitvoeren van 

RIVM/ TNO Rapport, J. Tempelman, P.O. Tromp, F.A. Swartjes, A.B. Knol, 10 augustus 2010, p. 13. 
brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Donner inzake "Beleidsregels 

arbeidsomstandigheden", 2 september 2010 aan de Voorzitter van de Tweede kamer, 
Kenmerk: G&VW/AA/2010/15101 

Artikel 3 Asbestvenwijderingsbesluit en artikel 4.54a Arbeidsomstandighedenbesluit. 
Artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet jo. Artikel 4.2 Arbeidsomstandighedenbesluit. 
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asbestinventarisatie in een niet-sloopsituatie is op basis van de landelijke regelgeving niet 
verplicht, ook al is in 2000 wel overwogen dit verplicht te stellen 26 

Het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 4.54a) schrijft onder andere voor dat een bedrijf dat 
asbest wil verwijderen of wil opruimen, eerst een asbestinventarisatierapport moet laten 
opstellen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf (artikel 6 Avb). Zo'n rapport beschrijft de 
risicoklasse waarin de werkzaamheden met asbest worden ingedeeld. 

2.3.2 Bewerken asbest: wel of geen sloopvergunning, melding bij gemeente 

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over het bouwen, gebruiken en slopen van 
bouwwerken. Het besluit treedt in de plaats van het Bouwbesluit 2003. 

In het Bouwbesluit 2012 is de sloopvergunning vervangen door de sloopmelding. Komt meer 
dan 10 m^ bouw- en sloopafval vrij dan is een reguliere sloopvergunning vereist. De 
hoofdregel is dat de sloper tenminste vier weken voor de aanvang van de werkzaamheden de 
sloopmelding bij het bevoegd gezag doet (artikel 1.26 Bouwbesluit 2012). In een beperkt aantal 
gevallen, bijvoorbeeld reparatieonderhoud, kan deze termijn verkort worden tot vijf werkdagen. 
De eisen waaraan een sloopmelding dient te voldoen staan in artikel 1.26 Bouwbesluit. 

Bij bepaalde werkzaamheden met asbesthoudende materialen is geen sprake van 
asbestverwijdering. Voorbeelden hiervan zijn: het coaten of aanboren van asbesthoudende 
producten of het verwijderen van een losse bloembak. Een sloopvergunning is dan niet nodig." 

Doorboren van asbest is niet verboden (artikel 5 sub c Productenbesluit asbest). Bij het 
bewerken van asbest moet worden overwogen of het gaat om wel of niet hechtgebonden 
asbest. Hechtgebonden asbest kan beter blijven zitten als het in goede staat verkeerd en niet 
wordt bewerkt. Of er in geval van niet hechtgebonden asbest maatregelen (verwijdering/ 
inpakken) nodig zijn, hangt af van het feit of het materiaal al dan niet is afgeschermd, en of het 
zich op een plaats bevindt waar regelmatig mensen komen. In geval van niet hechtgebonden 
asbest zal eerder voor venwijdering worden gekozen. 

2.3.3 Saneren 

yanaf 1993 geldt het Asbestverwijderingsbesiuit voor het verplicht verwijderen van asbest door 
gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven. Dit houdt onder meer in: deskundig toezicht, het 
opstellen van een werkplan, 'containment' van ruimten waar sloopwerkzaamheden 
plaatsvinden en voorschriften voor de hygiëne. 

Een uitgebreid saneringsplan moet worden opgesteld op basis van de asbestinventarisatie. 
Voor de start van het werk dient dit bij de Arbeidsinspectie aangemeld te zijn (Avb). 

Werkzaamheden met een laag risico (klasse 1) zijn bijvoorbeeld het zonder breken 
demonteren van asbest dat nog in een goede staat verkeert. In deze gevallen hoeft de 
asbestverwijdering niet meer te worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf maar mag 
ook een gewone aannemer het werk doen. Wel moet het bedrijf de werkzaamheden laten 
uitvoeren door medewerkers die daarvoor zijn opgeleid. Voor de werkzaamheden in de laagste 
risicocategorie (risicoklasse 1) komt de verplichting het werk te laten uitvoeren in een 
hermetisch afgesloten ruimte met aparte luchtdrukregulatie te vervallen. Bij werkzaamheden in 
de gevaarlijkste categorie (risicoklasse 3) zijn de beschermende maatregelen juist iets 

Bronnen: brief van Staatssecretaris van Geel aan de Tweede kamer, 14 november 2002 en de brief van 
15 juli 2004 K 2003-2004 25834 nr. 28, p. 5. 
" http://www.infomil.n1/c 
0/7-verwijderen-asbest 

Tot 2006 moest een c 
348), inwerkingtreding 28 juli 2006. 

" http://www.infomil.nl/ondenwerpen/hinder-gezondheid/asbest-0/special-kids/publicaties-0/digitale/deel-
n 

28 
Tot 2006 moest een gecertificeerd bedrijf de asbest venwijderen, bron: Staatsblad op 27 juli 2006 (nr. 
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aangescherpt. Op het werk uit risicoklasse 2 en 3 wordt toezicht gehouden door een 
deskundige toezichthouder asbest. 

2.3.4 Vrijgavemeting 

Na afloop van de sanering dient een daartoe bevoegd bedrijf een vrijgave-meting uit te voeren. 
Afhankelijk van de resultaten van deze meting wordt besloten of de locatie wordt vrijgegeven. 

De risicobeoordeling van asbestvezels in de lucht wordt uitgevoerd volgens NEN 2991. Er 
wordt beoordeeld door middel van een visuele inspectie. Op basis hiervan wordt bepaald of 
metingen nodig zijn. Er wordt gemeten of voldaan wordt aan streefwaarden. 

In het Bouwbesluit 2012 (artikel 7.17) is de wettelijke grenswaarde voor asbest in de 
binnenlucht in een bestaand gebouw vastgelegd op maximaal 100.000 vezelequivalenten/ per 
m .̂ Deze grens gold ook in het Bouwbesluit 2003. De grenswaarde voor de bestaande bouw is 
gebaseerd op een advies van de Gezondheidsraad in 1988, waarbij is gekozen vooreen 
maximaal toelaatbaar risico (MTR). Dit advies gaat uit van een maximaal toelaatbaar 
risiconiveau van 100.000 vezelequivalenten per m̂  per jaar (jaargemiddelde).̂ ® 

Voor de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 was de concentratie-eis beperkt tot vezels 
die uit bouwmaterialen afkomstig zijn. Sinds het Bouwbesluit 2012 is het niet meer relevant uit 
welke bron de vezels afkomstig zijn: uit materialen óf uit andere bronnen, bijvoorbeeld uit 
ventilatiekanalen (asbest) of uit materiaal dat gebruikt is voor de aankleding van de ruimte. 

2.3.5 Verwijdering 
Voor het verwijderen van asbest uit bouwwerken zijn in artikel 10 van het Avb 2005 
voorschriften opgenomen. Deze werken rechtstreeks totdat de gemeente ze hebben 
opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening (artikel 11 Avb). 

Asbestverwijdenngsbedrijven zijn al sedert 1 maart 1996 verplicht om in het bezit te zijn van 
een zogenaamd procescertificaat.̂ " Zonder dit certificaat is het bedrijf dus niet gerechtigd 
asbest te verwijderen. 

De asbesthoudende materialen moeten binnen twee weken na het vrijkomen hiervan 
gescheiden worden afgevoerd naar een erkende verwerker (stortplaats die asbest mag 
accepteren, MBV art. 8.1.1). De asbesthoudende materialen moeten worden vervoerd door 
een VIHB-erkende transporteur.̂ ^ 

2.3.6 Registratie afgevoerd asbest 

Alle asbestafval dient gecontroleerd te worden gestort. Asbest valt onder de 'gevaarlijke 
afvalstoffen' en mag alleen gestort worden op een gespecialiseerde stortplaats. Er zijn in 
Nederland vier stortplaatsen die gevaarlijk afval accepteren. De hoeveelheid verwijderd asbest 
moet worden geregistreerd (Wet Milieubeheer). 

^' Gezondheidsraad. Asbest. Toetsing van een basisdocument. Den Haag: Gezondheidsraad; 1988. 
Publicatienr. 1988/3,1 december 1988. 

Staatscourant, Jrg 1996, nr. 53. 
^' Deze staan op http://www.niwo.nl/ Dit kan ook een asbestvenwijderingsbedrijf met VIHB-certificaat zijn 
(Wm). 
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2.3.7 Afmelden bij de gemeente 

Uiterlijk twee weken na de beëindiging van de sloopwerkzaamheden moet de 
vergunninghouder de volgende bewijsstukken worden verstrekt aan B&W: 
a. de begeleidingsbrieven en de stortbonnen die afgegeven worden door de inrichting of 
inzamelaar die het asbestafval heeft ontvangen (MBV art. 8.1.1); 
b. een afschrift van de asbestvrij-verklaring (MBV art. 8.3.3); 
c. optioneel: het aanvullende asbestinventarisatierapport (type B) (Avb 2005). 

2.4 Risicogroepen 

Blootstelling aan asbest brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee. De belangrijkste 
asbestziekten zijn asbestose (stoflong), mesothelioom (kanker van longvlies of buikvlies) en 
longkanker. De twee eerstgenoemde ziekten zijn specifiek het gevolg van blootstelling aan 
asbest. De eerste verschijnselen van asbestose kunnen zich 10 tot 30 jaar nadat men met 
asbest in aanraking is gekomen openbaren. Mesothelioom kan zich tussen 10 en 60 jaar nadat 
men met de vezels in aanraking is gekomen openbaren. Lang niet iedereen die asbestvezels 
inademt, wordt hierdoor ziek. Het risico op het krijgen van kanker door asbest wordt vooral 
bepaald door de hoeveelheid asbestvezels die iemand heeft ingeademd en de duur van de 
blootstelling. 

Alleen wanneer het materiaal wordt beschadigd komen vezels vrij. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij 
boren, zagen of schuren, of wanneer het materiaal breekt. Waar vroeger de risicogroep vooral 
werd gevormd door de industriële bewerkers van asbest worden nu ook onderhoudsmonteurs, 
installateurs genoemd.̂ ^ Deze groepen vallen onder de verzamelnaam "actief (beroepsmatig) 
blootgestelden". 

Passieve beroepsmatige blootstelling aan asbest treedt op indien asbest vrijkomt in de 
arbeidsomgeving, tenwijl dat niet direct in verband gebracht kan worden met de 
bedrijfsactiviteiten. Een voorbeeld van een dergelijke arbeidssituatie is een kantooromgeving 
waarbij asbest vrijkomt van bijvoorbeeld plafond- of wandplaten of van het ventilatiesysteem 
als gevolg van trillingen, luchtverplaatsingen en andere mechanische inwerkingen. 

In zowel het dossieronderzoek als in de interviews is onderzocht of er zorgvuldigheid is 
betracht bij werkzaamheden met asbest door werknemers van de provincie en externen. Ook is 
onderzocht of de provincie zorgvuldig is omgegaan met het voorlichten van enerzijds 
kantoorpersoneel en anderzijds onderhoudsmensen (al dan niet in dienst van de Provincie).̂ ^ 

Het advies van GGD Rotterdam gaat in op de risicogroep aan de hand van de beschikbare 
informatie uit de blootstellingsrapporten van Aksys bv en BME uit 2012. 

J. Tempelman, P.O. Tromp, F.A. Swartjes, A.B. Knol, RIVM/ TNO Rapport, 10 augustus 2010, p. 6. 
^ Uit de rechtspraak blijkt hoe ver in individuele gevallen de zorgplicht reikt van werkgevers, 
opdrachtgevers en leveranciers. 
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Feitencomplex 

3.1 Inleiding 

Het reconstrueren van het feitencomplex heeft plaatsgevonden aan de hand van 
dossieronderzoek en interviews. 

Voor een goed begrip van de rolverdeling binnen de organisatie is beschreven hoe de 
organisatie is opgebouwd. Uit interviews en dossieronderzoek blijkt dat er jarenlang -vanaf 
midden jaren negentig tot en met 2009- een bestuurlijke discussie heeft gespeeld omtrent het 
al dan niet verbouwen dan wel slopen of verkopen van "De Sterren". 

Bij het onderzoek naar de besluitvorming heeft het auditteam kennis genomen van ondermeer 
memo's, besluiten en statenvoorstellen met als doel een beeld te vormen van de gevolgde 
besluitvorming waarbij asbest in meer of mindere mate een rol speelde. 

Ook is uitgezocht of het ondenwerp "asbest" onderdeel uitmaakt van het Arbobeleid en de 
Risico-, Inventarisatie -en Evaluatierapporten (RlE's).^ Tijdens interviews en bij het 
dossieronderzoek is in kaart gebracht hoe de opdrachtverlening aan externen is verlopen en is 
nagegaan of hierbij gewerkt werd met een asbestprotocol. 

Nu de bewerking van de asbest doorgaans plaatsvindt op het moment van (ver)bouwen of 
sloop, heeft het dossieronderzoek zich op deze momenten gericht. Een reconstructie is 
gemaakt van de verschillende perioden, waarbij er (mogelijk) asbest is bewerkt en waarbij 
onderzoek naar asbest is gedaan. Tot slot zijn de risicogroepen belicht aan de hand van de 
door de GGD uitgevoerde risicoanalyse is uitgevoerd op basis van de blootstellingsonderzoeken. 

3.2 Het gebouw "De Sterren" 

Momenteel is het gebouw als volgt opgebouwd: 
Bouwfase 1 (1976): E t/m J j , "De Sterren"; 
Bouwfase 2 (1985/6): D en Dd "De Sterren"; 
Bouwfase 3 (1995): A (Toren), B en C ("De Sterren"). 

Asbest bevindt zich in het eerste bouwdeel (Et/m Jj). De meeste gedane onderzoeken 
beperken zich tot dit bouwdeel dan wel een deel van dit bouwdeel. 

In "De Sterren" (bouwdelen) Et/m Jj die in 1976 gebouwd zijn bestaat de brandwerende 
verticale afscheiding boven de verlaagde plafonds tussen de kamers aan de gangzijde en de 
gang/ hal uit zogenaamde picalplaten (zie schematische weergave hieronder). Deze zijn asbest 
houdend (amosiet of bruine asbest). In de brandscheidingen bevinden zich diverse kabel- en 
leidingdoorvoeringen.^^ Tevens waren er in het dak boven "De Sterren" Ff en Jj eternit 
asbestplaten aangebracht. Deze zijn omstreeks 1996 venwijderd. 

Het opstellen van een RIE is sinds 1994 verplicht. 
Facelift provinciehuis Utrecht, Lengkeek architecten en ingenieurs bv, onderdeel "Asbestsanering", 

1998. 
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Mii l t io lex ^ ^ Bruin asbest ^ 
Amosiet houdena ^ ^ Multiplex 

Verlaagd plafond 

Kantoor 

Verlaagd plafond 

Gang 

Verlaagd plafond 

Kantoor 

Amosiet werd gebruikt in het complex aan de Pythagoroslaan 101 te Utrecht. Het komt met 
name voor op twee plekken: in de gangen in de wanden als brandwerend board (de 
picalplaten) en in de puntkapjes aan de buitenzijde van "De Sterren". In het reeds genoemde 
Lengkeek rapport en het Aksys rapport van 2011 is de aanwezigheid van asbest in het gebouw 
geïnventariseerd. 

3.3 Organisatie en besluitvorming 

3.3.1 Organisatie algemeen 

Uit interviews blijkt dat de organisatie van het ambtelijk apparaat als volgt kan worden 
omschreven. Aan het hoofd van het ambtelijk apparaat bevindt zich de Provinciesecretaris 
(voorheen de "griffier"). Tot 2007 waren er vijf (dienst-) directeuren die verantwoording afleggen 
aan de provincie secretaris/algemeen directeur. Iedere directeur gaf leiding aan een aantal 
sectoren met sectorhoofden. Binnen de provinciale service dienst (PSD) waren de meest 
relevante sectoren voor dit onderzoek de sectoren Facilitaire Dienstverlening (PFD) en de 
sector Informatie en communicatietechnologie (PIT). Na de reorganisatie van 2007 kwam er 
een concerndirectie met een aantal afdelingen. De meest relevante afdelingen op dit moment 
zijn Informatievoorziening (INF), Facilitaire Service (FSE) en Personeel en Organisatie (PEO) 
die de verantwoording heeft voor Arbozaken. 

3.3.2 Facilitaire diensten en automatisering 
Sinds de negentiger jaren zijn de opdrachten ten behoeve van de automatisering en het klein 
en groot onderhoud binnen "De Sterren" ondergebracht in verschillende organisatorische 
eenheden (afdelingen). Uit interviews blijkt dat de afdelingen onder verantwoordelijkheid van 
eenzelfde directeur vielen. Bij de te verrichten verbouwingen in "De Sterren" zijn door 
genoemde afdelingen werkzaamheden aan derden uitbesteed. 

3.3.3 Besluitvorming 1995-2000 

Het onderstaande citaat uit de Jaarrekening van 2010 schetst in het kort het beeld van de 
besluitvorming in de periode 1995-2009. 

"Het provinciehuis Rijnsweerd bestaat uit een gedeelte genaamd De Sterren en een gedeelte 
genaamd De Toren. In september 2009 hebben Provinciale Staten besloten, na meerdere 
jaren van planning en studies, om het huidige provinciehuis te verlaten en het huidige kantoor 
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van Fortis aan de Archimedeslaan te Utrecht aan te kopen. Per 3 januari 2011 heeft de 
sleuteloverdracht plaats gevonden en zijn de werkzaamheden in het pand van start gegaan". 

Uit de interviews en de documentatie ontstaat een beeld van een besluitvormingsproces dat 
zich sinds omstreeks 1995 heeft uitgespreid over meerdere jaren tot 2008. Daarbij zijn er drie 
scenario's overwogen: 

1. renoveren; 
2. slopen en nieuwbouw; 
3. verhuizen. 

Onderzocht is in hoeverre asbest(sanering) specifiek genoemd is bij de totstandkoming van de 
besluiten omtrent de huisvesting. Tijdens dit proces zijn investeringen waaronder de 
asbestsanering steeds uitgesteld. 

Het rapport van 1998 van Lengkeek architecten en ingenieurs is één van de oudste nog 
beschikbare documenten waarin de aanwezigheid van asbest en de noodzakelijk tot 
zorgvuldigheid bij het bewerken van asbest wordt genoemd. 

Citaat: 
"In de sterren (bouwdelen) E t/m J, die in 1976 zijn gebouwd, bestaat de brandwerende 
afscheiding boven de plafonds tussen de kamers en de gang/hal uit picalplaten. Deze platen 
zijn asbesthoudend (amosiet of bruine asbest). De platen zijn niet direct toegankelijk, maar 
alleen bereikbaar na venvijdering van de plafonddelén in de gang/hal of de houten palen 
boven de kozijnen in de kamers. Zowel door de inspectiedienst SZ regio Midden 
(Arbeidsinspectie) als door TNO (in 1993) is vastgesteld dat de aanwezigheid van deze 
brandwerende platen op zich geen risico op vrijkomen van asbest oplevert, daar het asbest in 
de picalplaten is opgesloten. Wel mogen er geen bewerkingen of doorboringen aan deze 
platen plaatsvinden. Indien het onvermijdelijk is dat een picalplaat bewerkt, doorboord of 
venwijderd moet worden, dient dit door een daartoe gecertificeerd bedrijf te geschieden". 

Het TNO rapport blijkt binnen de organisatie van de Provincie en bij TNO niet meer 
beschikbaar. 

Dat er ook op sectorhoofdniveau en directie- en bestuurlijk niveau kennis was over de 
noodzaak tot het zorgvuldig omgaan met asbest, blijkt uit de volgende citaten uit een memo 
(1998) dat aan de orde zou zijn gekomen bij een portefeuillehoudersoverleg: 

"Boven de plafonds tussen de gangen en de kamers en in de puntkapjes van de buitengevels 
van de sterren E t/m Jj zijn als brandscheiding asbesthoudende platen aangebracht. In het 
verleden is erbij werkzaamheden boven de plafonds, zoals b.v. nieuwe bedrading aanbrengen, 
enz., onvoldoende aandacht geweest voor het correct omgaan met de asbesthoudende 
beplating. Er zijn gaten geboord en geslagen in de platen en de resten hiervan liggen nog 
steeds boven de plafonds. Ook de brandscheidingen zijn niet overal meer intact Sinds 1994 is 
er wel aandacht voor de asbesthoudende beplating en worden telkens bij werkzaamheden 
boven de plafonds tegen hoge extra kosten maatregelen genomen. Voorgesteld wordt om in 
combinatie met het vervangen van de verlaagde plafonds alle asbesthoudende beplating te 
verwijderen en waarnodig nieuwe brandscheidingen aan te brengen".^^ 

Jaarrekening Provincie Utrecht 2010, p. 221, Bron: www.provincie-utrecht.nl/ 
^^Facelift provinciehuis Utrecht, Lengkeek architecten en ingenieurs bv, onderdeel "toelichting op het plan" 
p. 3 en onderdeel "asbestsanering". 
^ Document "renovatie sterren en Asbestsanering", 7 juni 1998. 
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3.3.4 Besluitvorming 2000-2008 

Uit het Projectplan (maart 2003) is op te maken dat er op 17 juli 2001 door GS een besluit zou 
zijn genomen dat het scenario "Nieuwbouw Sterren" verder uitgewerkt dient te worden. De 
voorkeur zou uitgaan naar een kostenneutrale nieuwbouw.̂ ® 

Het voorstel GS van 25 oktober 2005 behelst de keuze "Amoveren Sterren en realiseren van 
Nieuwbouw op eigen locatie van het Provinciehuis". Er is gekozen voor de economisch meest 
voordelige oplossing. In de bijlage 2 "Specificatie van knelpunten Huisvesting" wordt onder 
technische knelpunten op korte termijn ook genoemd "Asbestsanering boven plafonds". 

Op 21 november 2005 heeft de commissie B&M ter voorbereiding van de behandeling door 
PS geadviseerd om nieuwbouw te plegen op de locatie "de Sterren"."" In de bijlage 2 wordt 
"Asbestsanering" onder de technische knelpunten op korte termijn genoemd. 

Op de vraag van een Statenlid "welke maatregelen moeten worden genomen om de 
knelpunten weg te nemen" is geantwoord dat: " (...) technische knelpunten veelal met elkaar 
samen hangen(...) als tl-armaturen moeten worden vervangen moet je alle plafonds loshalen, 
als je dat doet moeten oude asbestresten worden verwijderd (.. 

Hieruit blijkt dat het verwijderen van asbest een onderwerp was voor de mogelijke renovatie 
van de bestaande huisvesting. 

Op 12 december 2005 hebben PS besloten om te kiezen voor de voor de huisvestingsvariant 
"Amoveren sterren en realiseren van Nieuwbouw op de eigen locatie van het Provinciehuis.""^ 

In september 2007 is het uitgangspunt geweest dat nieuwbouw nog steeds een optie was zo 
blijkt uit het collegeprogramma van GS: 

"Hef oudste gedeelte van het Provinciehuis zal plaatsmaken voor nieuwbouw. Zowel de sloop 
als de bouw gebeurt duurzaam en klimaatvriendelijk. Met de nieuwbouw maken we het 
Provinciehuis tot een ontmoetingsplaats die ruimte biedt aan een efficiënt en flexibel werkende 
organisatie"."^ 

Medio 2007 is besloten om een deel van het personeel te huisvesten in het nabij gelegen 
gebouw als voorbereiding op de renovatie. 

3.3.5 Besluitvorming 2008-heden 

Nadat op 12 februari 2008 bij besluit van GS is besloten het project NOVA (Nieuw onderkomen 
voor ambtenaren) tijdelijk stil te leggen (time out) is er besloten het nieuwbouwproject te 
staken. PS is per brief geïnformeerd van het besluit van GS. Dit betekende een langer verblijf 
in "De Sterren" waar nog steeds nauwelijks geïnvesteerd was in onderhoud."" 

39 
Projectplan Besluitvorming nieuwe huisvesting Provinciehuis, maart 2003, p. 18. 

"° Voorstel aan PS, registratienummer PS2005PSD0000181i, incl. (concept)besluit GS 25 oktober 2005, 
behandeling in Cie. B&M Basisdocument Toekomstige huisvesting Provinciale organisatie, 21 november 
2005 (incl. 6 bijlagen). 
"" Basisdocument Toekomstige huisvesting Provinciale organisatie, Drs. G.M. Poorthuis, 21 november 
2005, bijlage 5, p. 4, antwoord op vraag 6 (schriftelijke vraag dhr. Gaaikema). 
"^Besluit PS2005BEM45PS 12december2005. 
"^ Besturen met Hart voor de toekomst. Samen maken wij Utrecht mooier, Programma van het college 
van Gedeputeerde Staten, 2007-2011, september 2007, p. 29. 
"" Brief aan Provinciale Staten t.a.v. Commissie BEM, kenmerk 2008BEM29, 12 februari 2008. 
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Uit navraag blijkt dat een opdracht in 2008 aan BCM Consultancy voor het uitvoeren van een 
asbestinventarisatie nooit is gegeven, nu het plan voor sloop en nieuwbouw zou zijn 
afgeblazen."^ Dit is recentelijk (2012) aan een medewerker van de Provincie telefonisch 
medegedeeld door het bedrijf 

In een Memo van Brink Groep aan de Provincie Utrecht d.d. 21 mei 2008 staat een 
inventarisatie beschreven: 

"van de te treffen maatregelen om de huidige panden van Provincie Utrecht voor de komende 
vier jaar te kunnen handhaven voorde huisvesting van haar medewerkers". 46 

Voor het brandveilig gebruik van het gebouw raadt de Brink Groep de Provincie aan om 
asbesthoudende brandscheidingen te laten behandelen, zo blijkt uit interviews en bladzijde 5 
van de memo van de Brink Groep: 

"Sra/7c/sc/7e/d//7ge/7.-
In de brandscheidingen boven de brandscheidende deuren is asbest verwerkt (Pical-platen). In 
de afgelopen jaren hebben uitbreidingen van het energie- en datanetwerk plaatsgevonden, 
waarbij extra kabels in de kabelgoten zijn aangebracht. Hien/oor zijn de doon/oeringen in de 
brandscheidingen verruimd en zijn op diverse plaatsen de doorvoeren onvoldoende 
brandwerend afgedicht Brandweer Utrecht heeft de situatie de afgelopen jaren gedoogd, mede 
vanwege de optiek van de nieuwbouwplannen van de Provincie Utrecht, waarbij de Sterren 
wordt afgestoten/gesloopt. Indiende de huidige panden langer in gebruik blijven, is het de 
vraag of dit "gedoogbeleid" door Brandweer Utrecht wordt doorgezet Zo niet, moet bij de 
benodige werkzaamheden ernstige rekening worden gehouden met het aanwezige asbest Het 
is aan te raden het materiaal niet te verwijderen maar goed in te pakken"."^ 

Op 4 Juli 2008 hebben PS besloten het project NOVA stop te zetten."® Vervolgens is een Plan 
van Aanpak beschreven en is het onderwerp huisvesting besproken in het Directieoverieg van 
17 september 2008. 

De Directie heeft besloten om: 
"GS voor te stellen het Plan van aanpak voor het opknappen van de sterren ter vaststelling aan 
PS voorte leggen, waarbij de totale kosten voor het project "Opknappen van de Sterren" ten 
laste komen van de voorziening groot onderhoud en gebruik maken van reguliere 
budgetten".^^ 

In het Plan van aanpak "Opknappen van de Sterren" van 2008 staat genoemd dat gelet op de 
besluiten van GS van 10 juni 2008 en PS van 4 juli 2008 definitief is besloten de huidige 
huisvesting te verlaten.®" Vervolgens wordt in het Plan van Aanpak ook de aanpak van asbest 
in "De Sterren" genoemd: 

"In de Sterren is asbest aanwezig: werkzaamheden vragen om een speciale aanpak; 
De omvang van de hoeveelheid asbest is nog niet vastgesteld. In de raming is hier een 
stelpost voor opgenomen". 

Met het oog op het verkrijgen van een gebruiksvergunning staat bovengenoemde beschreven 
in het kader van de onderhoudsmaatregelen in de versie van het plan van aanpak van 

"' Offerte advies werkzaamheden provinciehuis te utrecht t.b.v. asbestsanering, G. Verbeek BCM 
Consultancy, 29 januari 2008. 
"* Memo Brink Goep, Nieuwbouw Provincie Utrecht, 21 mei 2008. 
"̂  Memo Brink Goep, Nieuwbouw Provincie Utrecht, 21 mei 2008. 
"® Statenvoorstel, registratienummer, INT225355, Stopzetten project NOVA, 4 juli 2008. 
"' Begeleidingsbrief stukken voor Directieoverleg DIR- nummer 222/2008,17 september 2008. 

Plan van Aanpak "Opknappen van de Sterren", december 2008, p. 1. 

Plan van Aanpak "Opknappen van de sterren", 25 september 2008, p. 9 en versie december 2008, p. 7. 
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december 2008 (pakket 1).®̂  Een externe partij zou de opdracht hebben gehad om te 
inventariseren wat nodig is om een gebruiksvergunning te verkrijgen. 

Om tot een gebruiksvergunning te komen voor een verblijf van langer dan twee jaar (én ten 
minste vier jaar) wordt het volgende opgemerkt over asbest: 

"Werkzaamheden voor het verkrijgen van de gebruiksvergunning (deel 2); uit de inventarisatie 
voor de nodige maatregelen voor de gebruiksvergunning en de gesprekken met de brandweer 
kunnen werkzaamheden worden vastgesteld die voor pakket 1 niet nodig zijn, maar voor 
pakket 2 wel; deze maatregelen moeten nader worden vastgesteld, met name ook de impact 
op bijvoorbeeld het aanwezige asbesf; 

Werkzaamheden voor de bekabelinginfrastructuur (deel 2); uit de inventarisatie voor de nodige 
maatregelen kunnen werkzaamheden worden vastgesteld die voor pakket 1 niet nodig zijn, 
maar voor pakket 2 wel; deze maatregelen worden nader vastgesteld, alsook de impact op 
bijvoorbeeld het aanwezige asbest" 

Uit interviews en dossieronderzoek blijkt dat in de vergadering van Gedeputeerde Staten op 27 
januari 2009 twee voorstellen zijn afgewezen in afwachting van een voorstel tot nieuwe 
huisvesting: het voorstel tot Financiering aanvraag gebruiksmelding en het voorstel 
Financiering Opknappen van "De Sterren".®® De brandveiligheid en in veel mindere mate de 
asbestproblematiek is meegewogen in de besluitvorming om niet over te gaan tot nieuwbouw. 

In het uiteindelijke verzoek om advies van GS aan PS van 30 juni 2009 staat genoemd: 

"Ten aanzien van "De Sterren" is in 2003 een aantal knelpunten gesignaleerd".^ 

Uiteindelijk is op 8 september 2009 door GS besloten over te gaan tot aankoop van het Fortis-
gebouw en zijn bij besluit van PS van 21 september 2009 de benodigde middelen beschikbaar 
gesteld.®® Hieruit ontstaat het beeld dat er gedurende de periode 2003-2009 dezelfde 
knelpunten zijn gesignaleerd en dat er weinig vooruitgang is geboekt in de besluitvorming over 
huisvesting en de aanpak van asbest in "De Sterren". 

3.3.6 Preventieve maatregelen: Asbestprotocol 

Zoals blijkt uit paragraaf 2.2.4. dient een werkgever een arbobeleid te hebben. Arbobeleid over 
het werken met asbest, opgesteld overeenkomstig artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet, is het 
auditteam niet bekend geworden. 

Ook zijn er rechtstreekse verplichtingen om bijvoorbeeld werkmethoden te beschrijven voor het 
werken met asbest. Hierbij kan worden gedacht aan een asbestprotocol 

Artikel 4.45 lid 2 onder a Arbeidsomstandighedenbesluit vermeldt: 
"De werkmethoden zijn zo ingericht dat er geen asóesïstof wordt geproduceerd of indien 
dat technisch niet mogelijk is, dat geen asbeststof in de lucht vrijkomt". 

Uit interviews en documentatieonderzoek blijkt dat er na het verbod op asbest in 1993 een 
asbestprotocol op 22 november 1995 is opgesteld. In dit protocol is ondermeer een instructie 

Pakket O en 2 beschrijven de Quick wins en de maatregelen die aan GS moeten worden voorgelegd, 
zie: Plan van Aanpak "Opknappen van de Sterren", december 2008, p. 6-10. 

Voorstel aan GS, registratienummer, 2008INT229221, Financiering aanvraag gebruiksmelding, GS 
vergadering 27 januari 2009 en Voorstel aan GS, registratienummer 20081NT234692, Financiering. 
Opknappen van de Sterren, GS vergadering 27 januari 2009. 
^" Verzoek om advies aan PS, registratienummer 2008INT229221, PS2009BEM18,Toekomstige 
huisvesting, 30 juni 2009. 
" Statenvoorstel 8 september, registratienummer 2009INT248179, PS2009BEM23. 
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en waarschuwing opgenomen die naar opdrachtnemers gestuurd zou moeten worden wanneer 
deze werkzaamheden boven de plafonds in "De Sterren" moesten uitvoeren. Deze moesten 
dan getekend met de opdrachtbevestiging mee gestuurd worden. Het protocol en een 
ondertekende verklaring uit 14 mei 200.®® zijn teruggevonden in de documentatie. 

Tijdens de interviews is aangegeven dat deze werkwijze -werken met een asbestprotocol-
mogelijk niet consequent meer werd gevolgd, omdat er in de loop der jaren steeds gewerkt 
werd met dezelfde opdrachtnemers. Het protocol zou tot tenminste 2001 zijn gebruikt. 

In het protocol staat geschreven: 
"2. Indien het onvermijdelijk is een picalplaat te venvijderen, te doorboren of te bewerken, meldt 
de aannemer dit direct bij de gebouwenbeheerder (...) of bij diens vervanger 
3. De door de aannemer uit te voeren werkzaamheden in de directe omgeving van de 
betreffende picalplaat dienen tijdens de werkzaamheden van het gecertificeerde bedrijf 
gestaakt te worden, totdat de plaat dooreen gecertificeerd bedrijf bewerkt, doorboord, of 
verwijderd is (...)" 

Geïnterviewden (werkzaam voor de afdelingen INF en FSE) hebben medegedeeld dat 
onduidelijk was of het asbestprotocol zowel bij de opdrachten ten behoeve van de 
automatisering als het klein en groot onderhoud werd meegestuurd. 

Uit interviews blijkt dat deze opdrachtnemers die bij de bij de Provincie Utrecht 
onderhoudswerkzaamheden verrichtten (vooral) mondeling op de hoogte zouden zijn gebracht 
van de aanwezigheid van asbest in het gebouw en de risico's van asbest. 

Uit interviews blijkt dat leidinggevenden ervan uit gingen dat medewerkers die het contact met 
deze derden hadden, zich bewust waren van de gevaren van (het bewerken van) asbest. Zij 
zouden "wel weten welke maatregelen moesten worden genomen". 

Indien de werkgever bepaalde aanvullende preventieve maatregelen gaat nemen voor het 
werken met asbest, dan heeft de ondernemingsraad het recht om hun visie daarop aan de 
werkgever kenbaar te maken (art. 4.48a, lid 3 Arbobesluit). Niet bekend is of dit gebeurt is. 

3.3.7 Tussenconclusie asbestprotocol 

Uit interviews blijkt dat het asbestprotocol niet consequent is gevolgd. De werkmethoden als 
beschreven in dit protocol en als bedoeld in artikel 4.45 Arbeidsomstandighedenbesluit, blijken 
niet bekend te zijn in de organisatie. Het asbestprotocol gaat ervan uit dat bewerken van 
picalplaten onder voorwaarden mogelijk is. 

Doorboren van asbest is niet verboden (artikel 5 sub c Productenbesluit asbest) maar blijkens 
artikel 6 Productenbesluit dient er wel zeer zorgvuldig gewerkt worden op het moment dat het 
doorboren van asbest wordt overwogen. Gezien de aard van de picalplaten (niet-
hechtgebonden asbest), de frequente werkzaamheden boven de plafonds door de jaren heen 
zoals genoemd in interviews (vervangen armaturen, aanleggen bekabeling, meldinstallaties 
etc.) en het feit dat de asbestvezels daardoor regelmatig met mensen in aanraking komen, lag 
het goed inpakken dan wel verwijderen van de asbestplaten voor de hand. 

3.3.8 Preventieve maatregelen: RIE 

Het opstellen van een Risico inventarisatie -en evaluatierapport (RIE) is vanaf 1994 verplicht. 
Het onderwerp asbest komt niet voor in aangeleverde en onderzochte bekende Risico 
inventarisatie -en evaluatierapporten (RlE's) uit 1994, 1998, 2005 en 2010. 
In het RIE rapport van 28 november 1994 staat beschreven dat er geen Arbo voorlichting 
plaatsvond en dat de directie zich niet bewust is met het voeren van een toxische stoffen 

Asbestprotocol getekend op 14 mei 2001 door Homij. 

Auditrapport Provinciehuis Utrecht blad 21 van 36 



beleid." Als in de inventarisaties over toxische stoffen geschreven wordt, wordt werken met 
schoonmaakmiddelen wél, maar wordt werken met asbest niet genoemd. In het RIE rapport 
van 1998 staan geen beheersmaatregelen tegen het blootstellingsrisico van asbest genoemd.®® 

In het RIE rapport 2005 staat op pagina 19 de term "asbesf genoemd.̂ ® Onder de kolom 
"arbozorg" wordt het onderwerp "risicogroepen" "niet van toepassing" verklaard. In dezelfde rij 
staat onder de kolom "algemene voorzieningen" achter de "Voorschriften voor het werken met 
kankervenwekkende stoffen, voor het omgaan met vinylchloridemonomeer, benzeen, asbest en 
een aantal specifiek giftige stoffen" ook de "N" van "niet van toepassing". 

Een gecertificeerde arbodienst/deskundige toetst de RIE en adviseert bij het plan van aanpak. 
Opgemerkt wordt dat de gecertificeerde arbodiensten/deskundigen die destijds in opdracht van 
de Provincie Utrecht de RlE's hebben opgesteld, in afwijking van de 
Arbeidsomstandighedenwet, geen aandacht hebben besteed aan de risico's van het bewerken 
van asbest in "De Sterren". 

Uit deze constateringen concludeert het auditteam dat de Provincie niet voldeed aan de 
zorgplicht gesteld in artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet jo. artikel 4.2 
Arbeidsomstandighedenbesluit waaruit de noodzaak tot inventarisatie van de risico's van het 
bewerken van asbest volgt. 

3.3.9 Rol van de Ondernemingraad 

Uit interviews blijkt dat een aantal leden van de OR werkzaam was in de afdeling FSE. Zij 
zouden dan ook op de hoogte zijn geweest van de gevaren van (het bewerken van) asbest in 
het gebouw. Uit interviews blijkt ook dat de preventiemedewerker samenwerkt met de OR en 
de preventiemedewerker de OR adviseert over genomen en te nemen arbomaatregelen (art. 
13, lid 7 Arbowet). 

Documentatie over een specifieke melding over asbestsanering is niet bekend. Wel blijkt uit 
interviews en documentatie dat de OR vrijwel altijd is betrokken bij de besluitvorming over de 
huisvesting in het algemeen en de verschillende RlE's. 

Zo is de OR verzocht om in te stemmen met het Meerjarenplan Provincie Utrecht 2003-2006 
(WOR artikel 27).°" 60 

In het Meerjarenplan (2003-2006) staat onder de paragraaf "7.3 Gebouw" vermeld dat in de 
loop van 2004 zou het provinciebestuur een principebesluit nemen over de toekomst van de 
laagbouw.®^ Over het gebouw wordt vervolgens opgemerkt dat "de eerste fase gebouw in 
1976/77 het renovatiebehoeftig zou zijn". Op dezelfde pagina wordt erop gewezen dat de 
knelpunten in de RIE van 1997/98 aandachtspunten zijn. Deze RIE zou voor wat betreft de 
fysieke omstandigheden zoals gebouw en inrichting nog steeds actueel zijn.®^ 

Uit interviews en verslagen is gebleken dat de OR in 2012 is ingelicht over de getroffen 
maatregelen na het bekend worden van de eerder genoemde blootstellingsonderzoeken. 

3.3. •ƒ O Tussenconclusie zorgvuldigheid besluitvorming 

Bij het herhaaldelijk overwegen van de oplossingen voor de (verouderde) huisvesting aan de 
Pythagaroslaan 101 is het onderwerp asbest indirect (nodig bij renoveren) aan bod gekomen 
bij de besluitvorming. Bij de besluitvorming kwam het ondenwerp asbest alleen voor in 

®̂  Arbo risico-inventarisatie 1994 Bestuurdienst, 28 november 1994 
Risico-inventarisatie 1998, RIE-RG98.811, Arbo Unie Midden Nederland, juni 1998. 

^' Risico-inventarisatie-en evaluatie. Provincie Utrecht, Provinciale Servicedienst, KLM Health Sen/ices 
BV, januari/mei 2005, p. 19. 
^° Instemmingsaanvraag, OR nummer 2004CGC000061i, 21 april 2004. 
^' Meerjarenplan 2003-2006, december 2003, p.15. 

Meerjarenplan 2003-2006, december 2003, p.15. 
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kostenramingen. Ook is het in technische zin besproken in het kader van de maatregelen die 
nodig zijn om een gebruiksvergunning (brandwerendheid borgen) te verkrijgen. 

Uit de beschikbare bronnen blijkt dat GS is niet actief geïnformeerd door de ambtelijke 
organisatie over de gezondheidsrisico's van asbest. De focus lag op de financiële gevolgen 
van een eventuele asbestsanering. Op ambtelijk niveau zijn de gezondheidsrisico's van asbest 
in de loop der jaren in beperkte mate omschreven. 

Bij de besluitvorming is het onderhoud van het gebouw steeds op de lange baan geschoven. In 
het plan van aanpak "Opknappen van de Sterren" uit 2008 is asbest als knelpunt 
gekwalificeerd wat aangepakt moet worden bij renovatie. 

Uit interviews blijkt dat de RlE's wel zijn besproken met zowel de directie als met de OR. De 
zorgvuldige omgang met asbest (het bewerken van asbest) is niet genoemd in de vier 
opgestelde RlE's.. 

De OR is betrokken geweest bij de besluitvorming omtrent huisvesting, maar is onvoldoende 
voorgelicht over de gevaren van asbest. Dit is mede te verklaren uit het feit dat het werken met 
asbest en de gezondheidsrisico's niet zijn opgenomen in de RIE en bij de besluitvorming zijn 
overwogen. 

Consistent beleid omtrent het werken met asbest als venwoord in artikel 3 
Arbeidsomstandighedenwet is het auditteam niet bekend geworden. Uit interviews blijkt dat het 
asbestprotocol niet consequent is gevolgd. De werkmethoden als beschreven in dit protocol en 
als bedoeld in artikel 4.45 Arbeidsomstandighedenbesluit, blijken niet bekend te zijn in de 
organisatie. 

3.4 Onderzochte verbouwingen waarbij asbest is betrokken 

3.4.1 1976-1995 bouw provinciehuis 

Het dossieronderzoek wijst uit dat bij de bouw van "De Sterren" (E tm JJ) in de jaren zeventig 
asbest is gebruikt Bij de bouw van het tweede deel (D en DD) in 1985/1986 is geen asbest 
gebruikt. Ook bij de aanbouw van de gebouwen A ('De Toren"), B en C ("De Sterren") in 1995 
is geen asbest gebruikt. Het architectenbureau Lengkeek is betrokken geweest van de eerste, 
tweede als de derde fase van het gebouw. De locaties waar het asbest zich bevindt, volgen uit 
het Lengkeek rapport van 1998. 

In het bestek uit 1976 van de sterren E-Jj is verder aangemerkt, dat er pical platen zijn 
verwerkt. Dit is een merknaam voor lichtgewicht platen waarbij slecht gebonden bruin asbest is 
gebruikt voor brandwerende toepassingen. Dit werd geproduceerd tussen 1951 en 1980.^^ 

3.4.2 1993 aan/eg bekabeling backbone 

Uit interviews met ambtenaren die in 1993 werkzaam waren voor de afdelingen FSE en INF, 
blijkt dat de aanwezigheid van asbest in het gebouw algemeen bekend was. Er zou ook asbest 
verwijderd zijn door een asbest verwijderingsbedrijf Uit interviews en documentatie is gebleken 
dat TNO in het advies van 1993 zou stellen dat de kans op blootstelling aan asbestvezels 
onder normale gebruiksomstandigheden uiterst gering zou zijn. 

In interview(s) is gesteld dat het TNO advies is opgesteld, nadat KPN constateerde dat er door 
asbestplaten moest worden geboord voor de aanleg van bekabeling ten behoeve van de 
(inpanige) van de telefonie- en internetvoorziening, zoals die de heeft gefunctioneerd tot 2012. 

63 

GGD richtlijn asbest in woningen, maart 2002, bijlage 1, p.3 Bron: 
http://www.rivm.nl/milieuportaal/images/Asbest%20in%20woningen%20(2002).pdf 
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Uit een interview is de volgende informatie verkregen nadat geïnterviewde op tekeningen de 
situatie heeft omschreven. De "backbone" fungeert als een omleiding zodat bij storing of 
calamiteit data via de andere kant kunnen worden aangeboden. Deze "backbone" leiding is 
buitenom het gebouw gelegd, toch zijn er in mindere mate in het gebouw zelf ook leidingen 
gelegd. 

De geïnterviewden vertellen dat er in die tijd asbest is verwijderd door een asbest 
verwijderingsbedrijf dat niet zorgvuldig om ging met de veiligheidsvoorschriften. Medewerkers 
van dit bedrijf zouden met een t-shirt en een mondkapje hun werkzaamheden hebben 
uitgevoerd. 

Nadat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, zou er een opmerking over het 
onzorgvuldig handelen zijn gemaakt door de betrokken ambtenaren. Er zou voor en na de 
verwijdering een asbestmeting zijn gedaan. Uit de eindmeting (nó de verwijdering van asbest) 
zou er volgens de toen geldende detectiegrenzen geen asbestvezels in de lucht zijn detecteert. 
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Tabel toetsing wettelijke eisen verbouwing 1993 
Wettelijke eis Interview Documentatie Verwijzing 

Asbest 
inventarisatierapport 

niet bekend niet bekend 

Sloopvergunning / 
melding bij gemeente 

niet bekend niet bekend 

Melden bij 
Arbeidsinspectie 

niet bekend niet bekend 

Saneringsplan niet bekend niet bekend 

Vrijgavemeting bevestigd niet bekend Indirect gemeld in Lengkeek 
onderzoek 1998: TNO onderzoek 
omstreeks 1993.^ Nb. hierin staat 
niet specifiek vermeld dat er een 
vrijgavemeting is gedaan. 

Certificaat 
asbestverwljderaar 

niet bekend niet bekend 

Registratie afgevoerd 
asbest 

bevestigd niet bekend 

Afmelden bij de 
gemeente 

niet bekend niet bekend 

Melden aan OR bevestigd niet bekend 

3.4.3 Tussenconclusie zorgvuldigheid bij verbouwing 1993 
Gelet op de geringe informatie is niet geheel duidelijk welk deel van de asbest is weggehaald. 
Er is een kans dat er asbest na het onzorgvuldig verwijderen is achtergebleven. 
Het doorboren van de picalplaten ten behoeve van bekabeling (waaronder electraleidingen) 
zou ondeskundig zijn uitgevoerd, zo wordt later geconcludeerd in een rapport van Aksys bv uit 
2011 (zie hierna onder paragraaf 3.4.9).®^ 

Rond 1993 was men bekend met de aanwezigheid van asbest in het gebouw en het gevaar 
van bewerken vans asbest Ambtenaren die zich bezighielden met onderhoudstaken waren 
zich bewust van de te betrachten zorgvuldigheid bij het werken met asbest Het TNO 
onderzoek van 1993 is niet gevonden. Daarom is onbekend wat de reikwijdte van het 
onderzoek was en op welke plekken de eindmeting(en) is/ zijn gedaan. 

Onduidelijk is of dit onderzoek zich beperkt heeft tot een bepaald deel van het gebouw. De 
bekabeling is immers door alle gebouwen ("De Sterren") gelegd. Gelet op de werkzaamheden 
is er een kans dat er asbest boven het plafond is vrij gekomen bij het doorboren van asbest. Dit 
wordt ook genoemd in het interne memo van 7 juni 1998 genaamd "Renovatie de sterren en 
asbestsanering". 

64 
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Facelift provinciehuis Utrecht, Lengkeek architecten en ingenieurs bv, onderdeel "Asbestsanering", 
1998. 

Asbestinventarisatie conform sc540 type A, Aksys bv, 26 oktober 2011 (autorisatie 16 november 
2011), p. 6. 
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3.4.4 f996 dakrenovatie 
In 1996 zou- zo blijkt uit interviews en documentatie- een dakrenovatie hebben plaatsgevonden 
en is er tijdens het werk asbest ontdekt in twee ruimten: in het restaurant en in de gang (J4). 
Na de renovatie is er asbestonderzoek gedaan. Een aannemersbedrijf heeft de renovatie 
verzorgd. 

"Doel van het onderzoek is te achterhalen ofer tijdens dakwerkzaamheden asbest in de 
vloerbedekking van het restaurant en de gang is ingelopen. Daarnaast is ook nagegaan of via 
ventilatieroosters asbest in de kantoorruimten terecht is gekomen".^ 

Uit het Asbestrapport door het bedrijf Omegam d.d. 24 juni 1996 blijkt dat de streefwaarde in 
de gang nabij J4 niet wordt overschreden. Zowel in luchtmonsters als strijkmonsters is geen 
overschrijding streefwaarde gemeten. 

Conclusie uit dit rapport: 
"De resultaten overschrijden het verwaarloosbaar risico niveau (VR) opgesteld door het 
ministerie van VROM, niet".^^ 

Tabel toetsing wettelijke eisen verbouwing 1996 
Wettelijke eis Interview Documentatie Verwijzing 

Asbest 
inventarisatierapport 

niet bekend niet bekend 

Sloopvergunning / 
melding bij gemeente 

niet bekend niet bekend 

Melden bij 
Arbeidsinspectie 

niet bekend niet bekend 

Saneringsplan niet bekend niet bekend 

Vrijgavemeting bevestigd bevestigd Omegam d.d. 24 juni 1996 

Certificaat 
asbestverwljderaar 

bevestigd niet bekend 

Registratie afgevoerd 
asbest 

bevestigd niet bekend 

Afmelden bij de 
gemeente 

niet bekend niet bekend 

Melden aan OR bevestigd niet bekend 

66 

67 
Asbestonderzoek Omegam, Project 21042063, Omegam, 24 juni 1996. 
Asbestonderzoek Omegam, Project 21042063, Omegam, 24 juni 1996. 
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3.4.5 Tussenconclusie zorgvuldigheid bij dakrenovatie 

Op grond van de interviews, de beschikbare documentatie waaronder de eindmeting van het 
bedrijf Omegam hebben de dakwerkzaamheden vermoedelijk geen asbestblootstelling tot 
gevolg gehad. 

3.4.6 2008/ 2009 renovatie sterren Ff02 

In een advies van het bedrijf BCM Consultancy van 29 januari 2008 wordt de provincie 
aangeboden een asbestinventarisatie te doen naar asbest nu het Lengkeek rapport niet als 
zodanig is te kwalificeren.®^ 

Uit het communicatieplan Renovatie de sterren Provinciehuis blijkt dat de renovatie van Ff02 is 
begonnen en gold als een pilot met het oog op de plannen die moesten leiden tot het 
definitieve besluit omtrent de huisvesting. Uitgangspunt was dat vijftig procent van het 
(kantoor)personeel actief zou blijven in Ff02 tijdens de werkzaamheden, het overige deel van 
het personeel krijgt een andere werkplek.®® 

Op 19 januari 2009 heeft het aannemingsbedrijf Looijen BV verdacht stof gevonden onder de 
kozijnen in ster Ff Kort na deze constateringen zijn mensen ook weggestuurd van de 
werkplek.̂ " Hierop is het bedrijf Aksys ingeschakeld dat diezelfde dag een onderzoek heeft 
uitgevoerd. Het rapport dat hierop volgde is van 21 januari 2009.̂ ^ 

Over de onderzoek naar de asbestbron wordt het volgende vermeld: 

"Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de aangetroffen asbesthoudende 
materialen in het onderzochte gedeelte ten behoeve van het aanvragen van een sloop- of 
renovatievergunning (...) Dit rapport is niet zondermeer geschikt voor het opstellen van een 
calculatie voor sloop van de gehele panden, maar alleen voor verwijdering van de in dit rapport 
genoemde asbestbronnen". 

In dit rapport staat het volgende over het gevonden asbest: "Op de 2® bouwlaag van ster Ff is 
een asbestbron aangetroffen. Het betreft brandschotten (Ml)". 

Het rapport geeft duidelijk aan dat er op meer plekken asbestplaten (brandschotten) zitten. 

Citaat: 
"Het is echter aannemelijk dat waar geen verbouwing heeft plaatsgevonden, overal 
brandschotten boven de deuren en kozijnen aan de gangzijde aanwezig zijn".^^ 

De volgende aanbeveling is opgenomen: 
""Omdat er in het rapport beperkingen zijn opgenomen die pas na destructief onderzoek 
afgehandeld kunnen worden, adviseren wij voorafgaand aan sloop van de constructiedélen die 
in de beperkingen genoemd zijn een type B onderzoek uit te laten voeren." 

Met een type B onderzoek wordt een aanvullend asbestinventarisatieonderzoek bedoeld. 

De hoeveelheid en de klasse van het asbest bepalen hoe er moet worden omgegaan met het 
type asbest. De "benagelde" niet hechtgebonden asbestplaat wordt ingedeeld in klasse 3 met 

Offerte advieswerkzaamheden provinciehuis te Utrecht t.b.v. asbestsanering, kenmerk 
08.009.1.aanOOI, Bem consultancy, 29 januari 2008. 

Communicatieplan Revalidatie "De Sterren" Provinciehuis, 17 december 2008 
™ Evaluatierapport "opknappen Sterren Ff 02", 18 maart 2009 

Asbestinventarisatie confomi sc540 type A, Gebouw FF, 20 januari 2009. 

Aksys asbestinventarisatie conform sc540 type A, Gebouw FF, G.P. van Breukelen, 20 januari 2009. 
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behulp van het SMA-rt systeem.̂ ^ Na zorgvuldige venwijdering zou een eindcontrole moeten 
worden gedaan: het doen van luchtmetingen en het nemen van kleefmonsters door een 
gecertificeerd bedrijf. 

Uit het evaluatierapport over het opknappen van Ff02 blijkt dat de bekendheid met asbest in dit 
deel van "De Sterren" gebaseerd werd op het al eerdergenoemde Lengkeek rapport (1998)!"^ 
Tabel toetsing wettelijke eisen verbouwing 2009: 
Wettelijke eis Interview Documentatie Verwijzing 

Asbest 
inventarisatierapport 

bevestigd bevestigd Aksys d.d. 20 januari 2009 

Sloopvergunning / 
melding bij gemeente 

bevestigd bevestigd Stadsontwikkeling sector publieke 
diensten 5 maart 2009 

Melden bij 
Arbeidsinspectie 

niet bekend niet bekend 

Saneringsplan bevestigd bevestigd P.Looijen en Zn. b.v. 16 januari 
2009 

Vrijgavemeting bevestigd bevestigd SGS d.d. 25 januari 2009 

Certificaat 
asbestverwljderaar 

bevestigd bevestigd SCA-16254/1.2 d.d. 30 mei 2008 
(P.Looijen en Zn. b.v.) 

Registratie afgevoerd 
asbest 

bevestigd niet bekend 

Afmelden bij de 
gemeente 

bevestigd niet bekend 

Melden aan OR bevestigd niet bekend 

3.4.7 Tussenconclusie zorgvuldigheid bij verbouwing 2009 
In het rapport van Aksys uit 2009 wordt geadviseerd om alle brandschotten te onderzoeken. Dit 
is niet gebeurd. Uit documentatie en interviews blijkt dat de verwijdering van het brandschot in 
ster Ff zorgvuldig is uitgevoerd en dat er een eindonderzoek (een meting) is gedaan zoals in 
het inventarisatierapport is geadviseerd. 

Gezien de besluitvorming in 2009 en de plannen voor "De Sterren" lag een asbestinventarisatie 
voor het hele gebouw voor de hand gelet op het Aksys rapport (2009) en de eerder offerte van 
BMC (2008). Ten tijde van het BMC rapport is er geen opdracht gegeven voor een 
asbestinventarisatie nu het plan voor de sloop en de nieuwbouw zou zijn afgeblazen. 

73 De StoffenManager Asbest risico-indelingstechniek (SMA-rt) is sinds eind november 2007 operationeel. 
Naast de mogelijkheid om gegevens, ontleend aan de inventarisatie, in te voeren, komen 
ook de verwijderingsvoonwaarden uit het systeem. 
74 Evaluatierapport "opknappen Sterren Ff 02", 18 maart 2009. 
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3.4.8 2010-25 april 2012 

In september 2011 heeft de koper van het provinciegebouw. Bouwbedrijf de Waal Utrecht BV, 
op ambtelijk niveau het verzoek ingediend om een asbestinventarisatie uit te voeren voor een 
aan te vragen bouwvergunning. 

Op 26 oktober 2011 is in opdracht van Bouwbedrijf De Waal een SC 540 type A 
asbestonderzoek (volledige asbestinventarisatie) uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn 
beschadigde brandvertragende asbesthoudende beplating boven de verlaagde plafonds 
aangetroffen. Het doorboren van de platen ten behoeve van bekabeling (waaronder 
electraleidingen) zou ondeskundig gedaan zijn. 

Citaat: 
"Tijdens het onderzoek zijn deze luiken iets opgelicht om een beeld te krijgen waar de 
brandschotten zijn aangebracht Daarbij is gebleken dat een groot deel van de brandschotten 
licht to zwaar beschadigd zijn door bijvoorbeeld het doorvoeren van electraleidingen. Door 
deze beschadigingen kan ervan uit worden gegaan dat alle plafonds van de gebouwen 
E,F, G,H,J en Jj met asbest besmet zijn. Ook blijken brandschotten venvijderd te zijn waarbij al 
dan niet houten platen ter vervanging aangebracht zijn. Gezien deze verwijdering van de 
brandschotten boven de verlaagde plafonds gebeurt zijn zonder de plafonds te verwijderen is 
dit waarschijnlijk ondeskundig gebeurd". 

In vervolg hierop heeft de provincie Utrecht Aksys opdracht gegeven voor een 
blootstellingsonderzoek dat op 1 februari 2012 is uitgevoerd (conform NEN 2991). 

Dit onderzoek bestaat uit een visueel onderzoek, een lucht- een stofonderzoek. 
Door middel van het bemonsteren van de lucht wordt de vezelconcentratie in de lucht bepaald 
die direct wordt ingeademd bij het betreden van de ruimten. Met het nemen en analyseren van 
stofkleefmonsters wordt het potentiële risico bepaald. 

Over de plaats van de metingen door het bedrijf Aksys staat het volgende vermeld in het 
rapport: 

"Boven de verlaagde plafonds is op diverse plaatsen beschadigd asbesthoudend materiaal 
aangetroffen. Daardoor is visueel aangetoond dat er boven het systeemplafond een 
asbestbesmetting aanwezig is. Er zijn daarom geen luchtmetingen en stofkleefmonsters 
genomen van de ruimten boven deze plafonds. De stofkleefmonsters en de luchtmetingen zijn 
genomen respectievelijk uitgevoerd in de gebruiksruimten onder de plafonds waarboven de 
beschadigingen het ernstigst waren. Door deze selectie toe te passen is gemeten in die 
ruimten die als "worst case" gekenmerkt kunnen worden". ̂® 

In het rapport staat de volgende aanbeveling verwoord: 
"Hoewel uit de metingen blijkt dat de situatie niet zeer ernstig is, kan een kleine verstoring van 
de situatie boven het verlaagde plafond snel leiden tot een asbestvezelconcentratie boven de 
streefwaarde. Erls dus sprake van een groot potentieel risico". 

Met het nemen van luchtmonsters wordt het actuele risico bepaald. Door middel van het 
bemonsteren van de lucht wordt de vezelconcentratie in de lucht bepaald die direct wordt 
ingeademd bij het betreden van de ruimten. Met het nemen en analyseren van 
stofkleefmonsters wordt het potentiële risico bepaald. 

®̂ Asbestinventarisatie confomi sc540 type A, Aksys bv, 26 oktober 2011 (autorisatie 16 november 
2011), p. 6. 

Blootstellingsonderzoek conform NEN 2991, SCA registratienummer: 02-D020023.01, Aksys bv, 13 
februari 2012, p. 7. 

Blootstellingsonderzoek conform NEN 2991, SCA registratienummer: 02-D020023.01, Aksys bv, 13 
februari 2012, p. 9. 
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Het advies van Aksys luidt: 
"Binnen een termijn van drie maanden zal een aanvang moeten worden gemaakt met het 
venvijderen van de asbesthoudende materialen dan wel het zekerstellen dat een vezelemissie 
vanaf het verlaagde plafond niet meer mogelijk is door bijvoorbeeld het afsealen van de 
plafonds".''^ 

Op 5 april 2012 is door de Arbeidsinspectie geconstateerd dat er zich boven de met latten 
afgewerkte plafonds in het oude gedeelte (E3) van het Provinciehuis sterk beschadigde 
asbesthoudende brokstukken en restanten bevinden. De sanering zou niet zou niet goed zijn 
uitgevoerd. Er is daarbij een mondeling bevel tot stillegging gegeven. Op 12 april 2012 is een 
last onder bestuursdwang beschikking verstuurd door de Arbeidsinspectie aan de Provincie 
Utrecht. 

In vervolg hierop is het BME rapport (NEN 2991) in opdracht van de provincie opgesteld. Dit is 
een risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende 
materialen zijn verwerkt Het volgende wordt geconcludeerd in het rapport: 
"(.. .)0p basis van deze uitkomst concluderen wij dat gedurende het gebruik van het pand wel 

degelijk emissies hebben plaatsgevonden maar dat deze van een tijdelijk karakter zijn geweest 
en er geen continue verhoogde concentratie in het pand aanwezig zal zijn geweest (...) 

De concentraties van de luchtmonsters (geen asbest aangetroffen in alle luchtmonsters) toont 
aan dat de besmettingen van dien aard is dat bij gesimuleerd normaal gebruik geen 
normoverschrijdende concentraties in de lucht plaatsvinden." 

"Uit de onderstaande tabellen blijkt duidelijk dat op de lagergelegen gebieden en 
met name de eerste bouwlaag meer asbest in het stof wordt aangetroffen dan in de hoger 
gelegen verdiepingen. Dit valt te verklaren door het feit dat vanuit de eerste bouwlaag meer 
werkzaamheden hebben plaatsgevonden ten behoeve van het doorvoeren van kabels en 
leidingen."'^^ 

De constateringen in dit rapport sluiten aan bij hetgeen is genoemd tijdens de interviews over 
de verbouwingen over de aanleg van de bekabeling medio 1993/1994. Daarbij is gemeld dat 
bij de aan de bekabeling gerelateerde werkzaamheden mogelijk boringen zijn gedaan in 
asbesthoudende (pical)platen. 
3.4.9 Tussenconclusie Risicogroepen 

De beschadigingen aan het asbest op de plekken die belicht zijn in de onderzoeken van BME 
en Aksys en 2012 zijn hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door de aanleg van bekabeling in de 
de loop der tijd in 1993/1994. 

Het is waarschijnlijk dat een beperkt aantal mensen (provinciemedewerkers en derden) bij de 
werkzaamheden aan asbestbronnen aanwezig was. In de tijd dat deze bekabeling is 
aangelegd was het gevaar van asbest algemeen bekend. Uit interviews blijkt dat betrokken 
provinciemedewerkers zich bewust zouden zijn geweest van de te nemen 
voorzorgsmaatregelen. Derden zouden middels het genoemde protocol maar vooral mondeling 
zijn ingelicht 

Nu in februari 2012 beschadigd asbest is ontdekt en er vervolgens een blootstellingsonderzoek 
is gedaan door een privaat bedrijf (BME) is aan GGD Rotterdam gevraagd om dit onderzoek te 
beoordelen. 

78 

Blootstellingsonderzoek conform NEN 2991, SCA registratienummer; 02-D020023.01, Aksys bv, 13 
februari 2012, p. 9. 

Blootstellingsonderzoek conform NEN 2991 BME, projectnummer 212.11.053, 28 april 2012, p.11. 
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3.5 GGD beoordeling 

De door de GGD uitgevoerde risicoanalyse is uitgevoerd op basis van de BME /Aksys rapporten. 
Deze rapporten wijzen op aanwezigheid van een asbestbronnen en verspreiding van asbestvezels. 
De GGD onderschrijft de conclusie in de rapporten dat er geen continu verhoogde concentratie 
asbestvezels is in het pand. In de beoordeling van de GGD wordt onderscheid gemaakt tussen de 
passief en de actief blootgestelden. 

Citaat: 
"De inschatting van de GGD is dat de meeste werknemers van het provinciehuis 
(kantoorpersoneel) zijn blootgesteld aan weinig asbestvezels. Niet uitgesloten kan wonden 
dat sommige werknemers zeer kortdurend (dagen) aan een matige hoeveelheid 
asbestvezels zijn blootgesteld, bijvoorbeeld op de momenten dat er werkzaamheden boven 
het plafond plaatsvonden". 

"Voorde mensen die incidenteel (onderhouds)werkzaamheden boven de plafonds hebben 
uitgevoerd, is de ven/vachting dat zij zeer kortdurend (dagen) kunnen zijn blootgesteld aan 
veel vezels". 

Er wordt verwezen naar de categorie indeling van genoemd op pagina 4 van het GGD advies. 
Op grond van de onderzoeken van Aksys en BME wordt door de GGD de volgende inschatting 
gemaakt: 

"Voor de meeste personeelsleden zal gelden dat zij tot de eerste twee categorieën behoren, voor 
enkelen zal de derde categorie gelden. Alleen mensen die werkzaamheden boven de verlaagde 
plafonds hebben uitgevoerd, behoren mogelijk tot de vierde categorie. Al met al is de kans voor 
weri<nemers om kanker te krijgen door de asbestvezels in dit gebouw waarschijnlijk niet groot". 

Ter illustratie zie onderstaande tabel: 

Kantoorpersoneel 

Kantoorpersoneel 

Kantoorpersoneel 

Onderhoudspersoneel 

Hoeveel asbest Hoe long Inademen Extra kans op 

kanker 

Aantal zieken In 

een groep van 

100 mensen 

Aantal zieken in 

een groep van 

500 mensen 

weinig kort 

(maanden) 

c 1 per miljoen 0 0 

weinig lang - zeer lang 

(jaren) 

1 per miljoen 0 0 

matig kort 

(maanden) 

1 per miljoen 0 0 

matig lang - zeer lang 

(jaren) 

1 per tienduizend 0 0 - 1 

veel kort 

(maanden) 

t per tienduizend 0 0 - 1 

veel lang - zeer lang 

(jaren) 

1 per honderd 0 - 4 1 -11 

zeer veel kort 

(maanden) 

1 per duizend 0 - 1 0 - 3 

zeer veel lang - zeer lang 

(jaren) 

1 per tien 3- 18 3 4 - 6 7 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de interviews en het dossieronderzoek is het volgende inzicht verkregen over de 
blootstellingrisico's aan asbest en de wijze van besluitvorming met betrekking tot de 
asbestverontreiniging. 

Asbest in het pand 
Uit het dossieronderzoek en de gedane interviews blijkt dat het asbest vanaf de bouw van het 
pand (De sterren. Bouwfase 1,1976) aanwezig was. Bij daaropvolgende verbouwingen 
(Bouwfase 2 (1985) en 3 (1995)) is er voor zover bekend geen asbest gebruikt. De exacte 
plekken waar asbest zich bevindt (bv. brandscheidingen/ picalplaten) staan genoemd in het 
Lengkeek- rapport en de inventarisatierapporten. 

Bestuurlijke organisatie 
Uit de uitgevoerde audit is niet gebleken dat in de besluitvorming over de huisvesting de 
gezondheidsrisico's van asbest expliciet zijn overwogen. 

Uit de beschikbare bronnen blijkt dat GS niet of nauwelijks is geïnformeerd door de ambtelijke 
organisatie over de gezondheidsrisico's van asbest De huisvestingsproblematiek en de 
hiermee verband houdende knelpunten, zijn belicht in zowel GS als PS. De focus lag hierbij op 
de financiële gevolgen van een eventuele asbestsanering. Algemeen werd aangenomen dat er 
geen gezondheid risico's zouden zijn wanneer er geen bewerkingen aan asbest zouden 
plaatsvinden. Er werd vertrouwd op de ambtelijke organisatie. 

0A7c/emem/ngfsraad 
De OR is op diverse momenten betrokken geweest bij de besluitvorming omtrent huisvesting, 
maar lijkt niet te zijn voorgelicht over de gevaren van asbest in "De Sterren". Dit is mede te 
verklaren uit het feit dat het werken met asbest en de gezondheidsrisico's niet zijn opgenomen 
in de RIE en niet bij de besluitvorming door de directie zijn ovenwogen. 
De zorgvuldige omgang met asbest (het bewerken van asbest) is niet genoemd in de vier 
opgestelde RlE's. 
Preventieve maatregelen: beleid en RIE 
Een consistent beleid over het werken met asbest, opgesteld overeenkomstig artikel 3 
Arbeidsomstandighedenwet, is het auditteam niet bekend geworden. Dit ondanks het feit dat 
diverse betrokkenen (werknemers en leidinggevenden) wel op de hoogte waren of konden zijn 
van zowel de aanwezigheid van, als de bewerkingen aan het asbest 

Op basis van de arbeidsomstandighedenwet op te stellen Risico Inventarisatie en Evaluatie 
(RIE) onderzoeken is geen aandacht besteed aan het werken met asbest en de daaraan 
verbonden risico's; de provincie voldeed hiermee niet aan de zorgplicht die had moeten leiden 
tot inventarisatie van de risico's van het bewerken van asbest (artikel 5 
Arbeidsomstandighedenwet jo. artikel 4.2 Arbeidsomstandighedenbesluit). Er is niet voldaan 
aan verplichting om preventieve maatregelen te nemen: een gebruikt protocol blijkt in onbruik 
geraakt te zijn. 

Aanbeveling: 
Het verdient aanbeveling gezondheidsrisico's -zoals in dit geval het risico van 
asbestbewerking- te betrekken in de besluitvorming en de RIE. Het vigerende RIE dient op 
deze aspecten te worden aangepast 

Aanbeveling: 
Het verdient aanbeveling arbobeleid over het werken met gevaariijke stoffen (zoals asbest) 
op te stellen overeenkomstig artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet. 
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Ambtelijke organisatie 
Binnen de organisatie van de Provincie Utrecht was men zich bewust dat er zorgvuldig moest 
worden gehandeld bij het doorboren en of bewerken van asbest Er wérd veel gewerkt met 
vaste externe onderhoudsbedrijven. 

Uit de gehouden interviews komt het beeld naar voren, dat derden en medewerkers mondeling 
zouden zijn geïnformeerd. Voor werkzaamheden die door externe partijen zouden worden 
uitgevoerd is een asbestprotocol opgesteld waarmee vermoedelijk in ieder geval van 22 
november 1995 tot tenminste 14 mei 2001 gewerkt werd. 

Uit interviews blijkt dat het asbestprotocol niet consequent is gebruikt. Het asbestprotocol gaat 
ervan uit dat bewerken van picalplaten mogelijk is onder voorwaarden. Doorboren van asbest 
is niet verboden. Gegeven de aard van de picalplaten (niet-hechtgebonden asbest), de 
frequente werkzaamheden boven de plafonds door de jaren heen zoals genoemd in interviews 
en het risico dat hierbij kon ontstaan van verspreiding van asbestvezels, en het feit dat de 
asbestvezels daardoor regelmatig met mensen in aanraking konden komen, lag verwijdering 
van de asbestplaten voor de hand. 

Aanbeveling: 
Het verdient aanbeveling werkmethoden voor de (onderhouds-) werkzaamheden met 
gevaarlijke stoffen uniform vast te leggen, zodat wordt gewaartiorgd dat gezondheidsrisico's 
worden voorkomen. 

Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat in de voorkomende situaties waarbij asbest is 
bewerkt en of verwijderd, er incidenteel veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om 
gezondheidsrisico's te beperken. Uit het dossieronderzoek en de interviews is niet gebleken of 
deze maatregelen consistent zijn toegepast. Eveneens is niet vastgesteld of aan alle hiervoor 
geldende wettelijke vereisten is voldaan. 

Uit het dossieronderzoek blijkt dat het doorboren van de asbestplaten heeft geleid tot het 
vrijkomen van asbest boven bijvoorbeeld het veriaagde plafond. Het feitelijke moment van 
doorboring is niet te herieiden. Aannemelijk is dat de doorboring heeft plaatsgevonden in de 
periode, dat de kabels zijn aangelegd. Het is niet uit te sluiten dat er ook op een later tijdstip 
doorboringen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij tussentijds onderhoud van de 
bekabeling. De onderzoeken met betrekking tot de blootstellingrisico's zijn een 
momentopname, maar geven wel een beeld van het toenmalige blootstellingrisico's op de 
plekken waar asbest is venwijderd (2009 Ster Ff 1996 Ster J4 , 1993 Sterren (onbekend)). 

Aanbeveling: 
Het verdient aanbeveling de (onderhouds-) werkzaamheden waarbij zowel 
automatiseringvraagstukken als huisvestingsvraagstukken spelen te coördineren en afte 
stemmen tussen de betrokken delen van de organisatie, zodat wordt gewaarborgd dat 
gezondheidsrisico's worden voorkomen. 
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R/s/cosfroepe/7 
Op basis van de meest recente asbest- inventarisatie- en blootstellingsonderzoeken schat de 
GGD Rotterdam-Rijnmond, de kans op besmetting voor het kantoorpersoneel 1:1000.000 
(0.001 promille). Voor het onderhoudspersoneel en externen die onderhoudswerkzaamheden 
hebben uitgevoerd is er sprake van een kans van 1:10.000 (0.1 promille). Volledigheidshalve 
word hiervoor venwezen naar het volledige advies van de GGD Rotterdam-Rijnmond. 

Aanbeveling: 
Gegeven de risico inschatting ligt het niet in de lijn van de verwachting dat ziektegevallen 
gerelateerd aan asbest zullen voorkomen. Gelet op de zorgplicht om goed werkgeverschap 
te betrachten is het wel raadzaam om een meldpunt te faciliteren voor eventuele 
ziektegevallen. 

Aanbeveling: 
Gezien het feit dat eventuele ziektegevallen zich na een zeer lange periode kunnen 
voordoen, wordt geadviseerd alle documentatie ten aanzien van dit dossier, in afwijking van 
de termijn uit de archiefwet (max. 9 jaar) voor een periode van 40 jaren te bewaren. 

Aanbeveling: 
De ondernemingsraad heeft het recht om het (geanonimiseerde) register met gegevens 
over blootstelling van werknemers aan asbest in te zien (art. 4.53, lid 4 Arbobesluit). 
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Onderzochte documentatie 
Arbo risico-inventarisatie 1994 Bestuurdienst Provincie Utrecht 28 november 1994; 

- Asbestonderzoek Omegam, Project 21042063, Omegam, 24 juni 1996; 
- Risico-inventarisatie 1998, RIE-RG98.811, Arbo Unie Midden Nederland, juni 1998. 

Facelift provinciehuis Utrecht NPU421.001 .wpd, Lengkeek architecten en ingenieurs 
bv, juni 1998; 

- Ontwerp kadernota 2000 p.36,37; 
Projectplan Besluitvorming nieuwe huisvesting Provinciehuis, maart 2003; 

- Instemmingsaanvraag, OR nummer 2004CGC000061 i, 21 april 2004; 
- Meerjarenplan 2003-2006, december 2003; 

Statenvoorstel, Toekomstige huisvesting Provinciale organisatie, registratienummer, 
2005PSD000181i, PS nummer PS2005BEM45, incl. (concept)besluit GS 25 oktober 
2005; Bestuuriijke samenvatting en bijlagen (9): 

- aandachtspunten n.a.v cie B&M van 21 november, 
- specificatie van knelpunten huisvesting, 
- gedetailleerde toelichting huisvestingsvarianten, 
- toelichting op verkenning centrumvariant, 
-antwoorden op aanvullende vragen cie. B&M; 
- concept projectplan, 
- toelichting netto contante waarde methode, 
- samenvatting huisvestingslasten alle varianten, 
- huisvestingslasten per huisvestingvariant 

Basisdocument Toekomstige huisvesting Provinciale organisatie incl. bijlagen (6), 21 
november 2005; 

- Besluit PS PS2005BEM45PS 12 december 2005; 
- RIE rapport 2005, KLM Arbo services, 2005; 

Besturen met Hart voor de toekomst. Samen maken wij Utrecht mooier. Programma 
;van het college van Gedeputeerde Staten, 2007-2011, september 2007; 
Brief aan Provinciale Staten ta.v. Commissie BEM, kenmerk 2008BEM29,12 februari 
2008; 
Offerte advieswerkzaamheden provinciehuis te utrecht t.b.v. asbestsanering, kenmerk 
08.009.l.aanOOI, Bem consultancy, 29 januari 2008; 
Memo Brink Goep, Nieuwbouw Provincie Utrecht, 21 mei 2008; 

- Statenvoorstel, 20081NT225355, Stopzetten project NOVA, 4 juli 2008; 
Begeleidingsbrief stukken voor Directieoverleg DIR- nummer 222/2008, 17 september 
2008; 
Plan van Aanpak "Opknappen van de sterren", 25 september 2009; 
Begeleidingsbrief stukken voor Directieoverleg DIR- nummer 222/2008, 17 september 
2008; 
Communicatieplan Renovatie "De Sterren" Provinciehuis, 17 december 2008; 

- Voostel aan GS, registratienummer, 2008INT229221,Financiering aanvraag 
gebruiksmelding, GS vergadering 27 januari 2009; 

- Voorstel aan GS, registratienummer, 20081NT234692, Financiering Opknappen van de 
Sterren, GS vergadering 27 januari 2009; 

- Ontwerpbesluit PS 9 maart 2009 met als bijlage: 
- overzicht kostencomponenten opknappen sterren 1® fase; 
- Plan van Aanpak "Opknappen van de Sterren", december 2008. 

Voorstel GS, registratienummer, 20081NT234692, Financiering Opknappen van de 
Sterren, GS vergadering 27 januari 2009; 
Asbestinventarisatie conform sc540 type A, Gebouw FF, Aksys bv, G.P. van 
Breukelen, 20 januari 2009; 
Procescertificaat asbest venwijdering Looijen, SCA -16254/1.2 d.d. 30 mei 2008; 

- Vrijgavemeting SGS d.d. 25 januari 2009; 
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Saneringsplan P.Looijen en Zn. b.v. 16 januari 2009; 
Sloopvergunning Stadsontwikkeling sector publieke diensten 5 maart 2009; 
Evaluatierapport "opknappen Sterren Ff 02", 18 maart 2009; 

- Verzoek om advies aan PS, registratienummer 2008INT229221, PS2009BEM18, 
Toekomstige huisvesting, 30 juni 2009; 

- Statenvoorstel 8 september, registratienummer 2009INT248179, PS2009BEM23; 
- Asbestinventarisatie conform sc540 type A, Aksys bv, M. de Vries, 26 oktober 2011 

(autorisatie 16 november 2011); 
- Blootstellingsonderzoek conform NEN 2991, SCA registratienummer: 02-D020023.01, 

Versteegt, Aksys bv 13 februari 2012; 
Blootstellingsonderzoek conform NEN 2991 BME, projectnummer 212.11.053, 28 april 
2012; 
Notitie aan GS over hangende de juridische procedure, 20 april 2012; 
Brief Arbeidsinspectie Bestuursdwang, 12 april 2012. 

Geraadpleegde bronnen: 
- 'Asbest in een bedrijfsbevolking', dr. J. Stumphius, 1969; 

Gezondheidsraad. Asbest. Toetsing van een basisdocument Den Haag: 
Gezondheidsraad; 1988. Publicatienr. 1988/3, 1 december 1988; 
GGD richtlijn asbest in woningen, maart 2002, Bron: http://www.rivm.nl; 
Brief van Staatssecretaris van Geel aan de Tweede kamer, 14 november 2002; 

- Brief van 15 juli 2004 TK 2003-2004 25834 nr. 28; 
TNO MEP Rapport "Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met Asbest", 
J.Tempelman, P.C. Tromp, L.Stax, november 2004; 
"Asbest in Kaart" Historisch onderzoek Asbestgebruik, Methode Asbestkansenkaart, 
Drs. S. Harmsma (ReGister), 10 maart 2006; 
TNO RIVM Rapport "Praktische consequenties van het advies van de 
Gezondheidsraad inzake asbest 2010", J.Tempelman, P.C. Tromp, L.Stax, 10 
Augustus 2010; 
brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Donner inzake 
"Beleidsregels arbeidsomstandigheden", 2 september 2010 aan de Voorzitter van de 
Tweede kamer, kenmerk: G&VW/AA/2010/15101. 
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Bijlage 2: Risicobeoordeling GGD Rotterdam- Rijnmond 



GGD 
Rottardam-Rijnmond 
Cluster Milieu & Hygiëne 
Afdeling Medische Milieukunde en Technische 
Hygiënezorg 

DCMR Milieudienst Rijnmond 
t.a.v. Mr. J.A.M. Kool 
Parallelweg 1 
3112 NA SCHIEDAM 

Bezoekadres: Schiedamsedijk 95 
3011 EN Rotterdam 
Postadres: Postbus 70032 
3000 LP Rotterdam 

Website: www ggd.rotterdam.nl 
E-mail: cep.habets@rotterdam nl 
Fax: (010) 433 9343 
Contactpersoon: C E P. Habets 
Telefoon: (010)433 9509 

Bankrel<ening: 64.45.12.741 

Uw brief van: 
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: TH/876 
Aantal pagina's: 4 
Aantal bijlagen: 
Betreft: 

Datum: 23 mei 2012 

Geachte heer Kool, 

Op 7 mei jongstleden heeft u het volgende voorgelegd aan de GGD. In het kader van een 
feitenonderzoek door de DCMR Milieudienst Rijnmond voor de Provincie Utrecht betreffende 
de aanwezigheid van asbest in het Provinciehuis te Utrecht vraagt de DCMR aan de GGD om 
op basis van de beschikbare onderzoeken een inschatting te maken van het risico dat 
personeelsleden en contractors van de provincie Utrecht hebben gelopen. Voor de beoordeling 
van het gezondheidsrisico heeft de GGD de rapporten van de volgende onderzoeken tot zijn 
beschikking gehad: 

• Blootstellingsonderzoek conform NEN 2991, 13 februari 2012 door Aksys B.V.; 
• Risicobeoordelingsonderzoek conform NEN 2991, 8 april 2012 door BME 

Asbestconsult B.V. 

Het verzoek is onderscheid te maken tussen de mensen die als kantoorpersoneel werkzaam 
zijn en de mensen die incidenteel vanwege onderhoudswerk boven de plafonds werkzaam zijn 
geweest. Het is wenselijk aan te geven of een korte blootstellingperiode aan asbest van de 
soort die in het provinciehuis is gevonden (amosiet) een intrinsiek risico met zich meebrengt. 

Asbest en gezondheid 
Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen doordringen en na 
vele jaren longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) veroorzaken. 
Mesothelioom wordt vrijwel uitsluitend door asbest veroorzaakt, longkanker heeft meer 
oorzaken, zoals tabaksrook. Bij mensen die lijden aan mesothelioom is een relatie met 
asbestblootstelling daardoor zeer waarschijnlijk. Ongeveer tachtig tot negentig procent van alle 
longcarcinomen zijn het gevolg van kankervenwekkende stoffen in tabaksrook. Bij mensen die 
lijden aan longkanker is een relatie met asbestblootstelling daardoor meestal moeilijk te leggen. 
Asbestose (verbindweefseling van de long) treedt pas op bij blootstellingconcentraties die 
doorgaans aanmerkelijk hoger zijn dan de voor normstelling berekende concentraties voor 
longkanker en mesothelioom. Het risico op longkankeren mesothelioom is dus bepalend voor 
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de normstelling. De risicobeoordeling bij blootstelling aan asbest is daarom gebaseerd op het 
risico op het krijgen van longkanker of mesothelioom. 

Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. Of iemand kanker krijgt door 
asbest wordt vooral bepaald door de hoeveelheid asbestvezels die iemand heeft ingeademd. 
Dit is weer afhankelijk van de hoeveelheid asbestvezels in de lucht en de duur dat iemand 
deze lucht heeft ingeademd. Het échte risico van asbest is aanwezig bij langdurige blootstelling 
aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht. Dit soort blootstelling vond vooral vroeger 
plaats in sommige werksituaties, waarbij werknemers jarenlang, dag in dag uit, heel grote 
hoeveelheden asbest hebben ingeademd. 

Korte omschrijving van de situatie in het provinciehuis 
In het provinciehuis bevindt zich niet-hechtgebonden asbest aan; de gangzijde boven de 
verlaagde plafonds als brandschotten boven de deuren. Om bij het asbest te komen, moeten 
platen gelicht worden. Door BME is een visuele inspectie uitgevoerd, door zowel Aksys als 
BME zijn op diverse plaatsen in het gebouw luchtmonsters en stofmonsters genomen. 

Op basis van de resultaten van de monsteranalyses komt Askys; onder andere tot de volgende 
conclusie. 
• In één van de twaalf luchtmonsters is een hoeveelheid asbest aangetroffen boven de 

detectielimiet. Aksys concludeert dat er, zeker gezien de waarden uit de andere elf 
luchtfiltercassettes, geen actueel blootstellingsrisico is in die ruimten waar gemeten is. 

Op basis van de resultaten van de monsteranalyses komt BME onder andere tot de volgende 
conclusies. 
• Visueel is vastgesteld dat boven de plafonds ernstige beschadigingen zijn aangebracht in 

de asbesthoudende brandschotten. Dit heeft geleid tot een aannemelijke besmetting van 
de ruimte boven de plafonds. Tevens is op een aantal plaatsen visueel asbest 
(brokstukken) tussen de latten van het plafond waarneembaar. 

• Als asbestsoort is voornamelijk amosiet aangetoond. 
• In de luchtmonsters is geen asbest aangetroffen. 
• In het gebouw is geen waarneembare homogene besmetting aangetoond. Op basis 

hiervan concludeert BME dat gedurende het gebruik van het pand emissies van asbest 
hebben plaatsgevonden maar dat deze tijdelijk'zijn geweest. De verwachting is dat er geen 
continu verhoogde concentratie in het pand aanwezig zal zijn geweest. 

Risicobeoordeling door de GGD 
• De risicobeoordeling is gebaseerd op het risico op het krijgen van longkanker of 

mesothelioom. 
• Op diverse plaatsen zijn sporen asbest gevonden: 10-100 vezels/cm^, in een enkel geval 

100-1000 vezels/cm^. Dit wijst op de aanwezigheid van een asbestbron en op verspreiding 
van vezels. 
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In de luchtmonsters die door BME zijn genomen, zijn geen vezels aangetoond. In het 
onderzoek van Aksys B.V. is in één van de twaalf luchtmonsters asbest aangetoond. 
Aangezien het risico van asbest ligt in het inademen, van vezels geven luchtmonsters de 
meeste informatie over de mogelijke blootstelling. Luchtmetingen laten een 
momentopname zien. Op andere momenten, bijvoorbeeld bij werkzaamheden boven het 
plafond, kan de hoeveelheid asbestvezels in de lucht hoger zijn geweest dan tijdens de 
luchtmetingen. 
De GGD onderschrijft de conclusie dat er geen continu verhoogde concentratie in het pand 
aanwezig zal zijn geweest. Het is wel mogelijk dat er af en toe concentratiepieken zijn 
opgetreden. Hoe hoog deze pieken zijn geweest en hoe lang deze hebben geduurd, is 
onbekend. 
De inschatting van de GGD is dat de meeste vyerknemers van het provinciehuis 
(kantoorpersoneel) zijn blootgesteld aan weinig asbestvezels. Niet uitgesloten kan worden 
dat sommige werknemers zeer kortdurend (dagen) aan een matige hoeveelheid 
asbestvezels zijn blootgesteld, bijvoorbeeld op de momenten dat er werkzaamheden boven 
het plafond plaatsvonden. 
Voor de mensen die incidenteel (onderhouds)werkzaamheden boven de plafonds hebben 
uitgevoerd, is de verwachting dat zij zeer kortdurend (dagen) kunnen zijn blootgesteld aan 
veel vezels. 
In 2010 heeft de Gezondheidsraad (GR) een advies uitgebracht over asbest. De GR 
adviseert hierin de risiconiveaus te veriagen. Dit advies is overgenomen door de 
Rijksoverheid. De NEN 2991, waaraan door Aksys en door BME wordt getoetst, zal worden 
aangepast aan het GR-advies. Dit betekent dat de nieuwe risiconiveaus voor levenslange 
blootstelling aan amosiet 3 vezels/m^ bedragen voor een risico van 1 op 1 miljoen 
(verwaarloosbaar risiconiveau) en 300 vezels/m' voor een risico van 1 op 10.000 
(maximaal toelaatbaar risiconiveau). De detectielimiet van de luchtmetingen ligt ongeveer 
rond het risiconiveau van 300 vezels/m3 (maximaal toelaatbaar risiconiveau). 
In onderstaande tabel staat globaal weergegeven wat de aanwezigheid van asbest in het 
Provinciehuis betekent in termen van risico (kans om longkanker of mesothelioom te 
krijgen). De grootte van de pijlen is bedoeld om aan te geven welke categorie volgens de 
inschatting van de GGD het meest aannemelijk is. Voor de meeste personeelsleden zal 
gelden dat zij tot de eerste twee categorieën behoren, voor enkelen zal de derde categorie 
gelden. Alleen mensen die werkzaamheden bOven de veriaagde plafonds hebben 
uitgevoerd, behoren mogelijk tot de vierde categorie. Al met al is de kans voor werknemers 
om kanker te krijgen door de asbestvezels in dit gebouw waarschijnlijk niet groot. 
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Hoeveel asbest 

weinig 

Hoe lang inademen 

kort 

(maanden) 

weinig 

1 matig 

matig 

veel 

veel 

zeer veel 

zeer veel 

lang - zeer lang 

(jaren) 

Extra kans op 

longkanker of 

mesothelioom 

< 1 per miljoen 

1 per miljoen 

kort 

(maanden) 

lang - zeer lang 

(jaren) 

kort 

(maanden) 

lang - zeer lang 

(jaren) 

kort 

(maanden) 

lang - zeer lang 

(jaren) 

1 per miljoen 

1 per tienduizend 

1 per tienduizend 

1 per honderd 

1 per duizend 

1 per tien 

Verwacht aantal 

zieken in een 

groep van 100 

mensen * 

Verwacht aantal 

zieken in een 

groep van 500 

mensen * 

0 -

0 - 1 

3 - 18 

0 - 3 

3 4 - 6 7 

* Hier wordt de sprekSng in het veiwachte aantal mensen met k)ngkanker of mesoihelkjom weergegeven, 

berekend op t>asis van Nedertandse referenttecijférs. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

mevr. drs ir C.E.P. Habets 
Senior medisch milieukundig adviseur 
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