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Onderwerp: Audit naar de blootstelling aan en besluitvorming over asbest in het voormalig 

provinciehuis 

 

Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 

De asbestproblematiek is de afgelopen periode in uw Staten, maar ook binnen ons College en in de 

organisatie onderwerp van gesprek geweest. 

Het is voor ons aanleiding geweest om de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) de 

opdracht te geven om een onderzoek (audit) uit te voeren naar de blootstelling aan en besluitvorming 

over asbest in het voormalig provinciehuis. 

Wij hebben het rapport van DCMR vastgesteld (zie bijlage) en willen dat met u delen. De 

Ondernemingsraad en het personeel zijn inmiddels geïnformeerd over de uitkomsten van de audit. 

Verder is alle relevante informatie op de website van de provincie gepubliceerd.  

Op basis van de aanbevelingen uit het rapport van DCMR hebben wij een actieplan opgesteld.  

 

In overleg met de voorzitter van de commissie BEM is besloten om DCMR te vragen een korte 

presentatie te houden en u in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen over dit onderwerp. 

 

Als bijlagen bij deze Statenbrief vindt u de beantwoording van de Statenvragen die de fracties van 

PVV en de SP in dit kader hebben gesteld. 

Tevens wordt de opdracht van ons aan DCMR, het plan van aanpak van DCMR en ons actieplan ter 

oriënterende bespreking aangeboden. 

 

Met deze aanpak bieden wij u maximale transparantie over wat er de afgelopen jaren op dit dossier 

heeft plaatsgevonden, wat de conclusies en aanbevelingen van DCMR hierover zijn en hoe wij met 

deze aanbevelingen omgaan.  

 

Aanleiding  

Wij hebben op 8 mei jongstleden, mede naar aanleiding van het kort geding dat door de koper van het 

oude provinciehuis is aangespannen, besloten om een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijke 

blootstelling aan en het besluitvormingsproces over asbest. DCMR heeft in afgesproken periode van 

vier weken dit onderzoek uitgevoerd. 

 

De keuze voor DCMR 

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 chemische 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 
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organisatie heeft op dit gebied en sluit goed aan bij de ervaring van DCMR met bestuurlijke 

besluitvormingsprocessen. 

 

Rapportage door DCMR 

In het rapport van DCMR wordt een wettelijk kader geschetst rondom asbest. Hiermee wordt een 

normenkader gegeven. Op grond van de documentatie en interviews door DCMR is getoetst of de 

provincie gedurende de periode 1993 (toen op 1 juli 1993 een Wet van kracht werd die het bewerken 

en verwerken van asbest verbiedt) tot heden binnen dit beschreven normenkader heeft gehandeld. Een 

reconstructie is gemaakt van de organisatie en besluitvorming rondom huisvesting in die periode. Ook 

wordt ingezoomd op de procesgang rondom het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie 

(RIE) en de rol van de Ondernemingsraad. Tevens wordt een overzicht gegeven van de verbouwingen 

in de afgelopen periode in “de Sterren”. 

 

Als onderdeel van de rapportage van DCMR is een beoordeling (risicoanalyse) door GGD 

opgenomen. Deze risicoanalyse laat zien in hoeverre er een kans is dat door blootstelling aan asbest 

een gezondheidsrisico is gelopen door personeel en (externe) onderhoudsmedewerkers. 

 

Standpunt van het College over het rapport 

Als college voelen wij ons verantwoordelijk voor zowel heden als verleden. Daarom hebben wij aan 

DCMR gevraagd een audit uit te voeren naar de blootstelling aan en besluitvorming over asbest in het 

voormalige provinciehuis (“De Sterren’). Het rapport geeft een goed beeld van de besluitvorming van 

de afgelopen periode. De conclusies en aanbevelingen die hieruit zijn voortgevloeid nemen wij 

natuurlijk over. Wij zeggen u toe dat wij u informeren over de voortgang van de realisatie van de 

acties uit het actieplan. In het rapport van DCMR schat de GGD Rotterdam-Rijnmond dat “op basis 

van de meest recente asbest- inventarisatie- en blootstellingsonderzoeken de kans op besmetting voor 

het kantoorpersoneel 1:1.000.000 (0,001 promille) is. Voor het onderhoudspersoneel en externen die 

onderhoudswerkzaamheden hebben uitgevoerd is er sprake van een kans van 1:10.000 (0,1 promille). 

Volledigheidshalve wordt hiervoor verwezen naar het volledige advies van de GGD Rotterdam-

Rijnmond.” (pagina 34). 

 

Wij beperken ons daarbij niet alleen tot de asbestproblematiek, maar trekken dit breder. Niet alleen zal 

er een nieuwe Risico-inventarisatie en –evaluatierapport (RIE) worden opgesteld, maar wij zullen de 

meest betrokken functionarissen en de Ondernemingsraad aanvullend scholen op het gebied van 

arbeidsomstandigheden (waaronder gezondheidsaspecten). Ten aanzien van deze maatregelen 

verwijzen wij u naar het actieplan dat is meegezonden bij deze Statenbrief. 

 

Personeel en Ondernemingsraad 

Belangrijk is om te constateren dat met de verhuizing naar de Archimedeslaan, een mogelijke 

blootstelling aan asbest van ons personeel en de medewerkers die in onze opdracht (onderhouds-) 

werkzaamheden uitvoeren aan ons hoofdkantoor, tot het verleden behoort. Voor wat betreft Paushuize 

kunnen wij u melden dat het aanwezige asbest bij de laatste renovatie is verwijderd. Ten aanzien van 

het Steunpunt Huis ter Heide (bouwjaar 1992) en het Steunpunt de Meern (bouwjaar 1995) is de 

aanwezigheid van asbest zeer onwaarschijnlijk maar voeren wij desalniettemin een risico-

inventarisatie naar de aanwezigheid van asbest uit (zie hiervoor het actieplan).  

 

Financiële consequenties 

De financiële consequenties van het onderzoek (geraamd op € 50.000) kunnen binnen de bestaande 

budgetten worden opgevangen. Mocht het actieplan daartoe aanleiding geven, dan zullen wij in de 

Najaarsrapportage aanvullende middelen vragen voor de realisatie van het actieplan. Een eerste 

inschatting is dat dit niet noodzakelijk zal zijn. 
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Saneringswerkzaamheden 

Wij hebben besloten de sanering zelf ter hand te nemen. De sanering  is inmiddels gegund voor een 

bedrag van € 0,9 miljoen en de werkzaamheden zijn gestart. De andere onderdelen moeten nog 

worden aanbesteed. De totale kosten zijn dus nog niet bekend. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Na behandeling in de commissie BEM zullen wij het actieplan verder in gang zetten en u, als 

onderdeel van de reguliere P&C cyclus, informeren over de voortgang van het actieplan. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 

U wordt verzocht kennis nemen van het rapport van DCMR en de bijbehorende bijlagen. 

 

Bijlagen: 

1. Rapport DCMR “audit naar de blootstelling aan en besluitvorming over asbest in het voormalig 

provinciehuis; 

2. Beantwoording Statenvragen PVV, 10 april 2012; 

3. Beantwoording Statenvragen SP, 10 april 2012; 

4. Beantwoording Statenvragen PVV, 27 april 2012; 

5. Beantwoording Statenvragen PVV/SP, 13 mei 2012; 

6. Memorandum Beantwoording vragen van Statenlid Meijer (SP) tijdens PS van 4 juni 2012; 

7. Overeenkomst voor Dienstverlening betreffende onderzoek asbest; 

8. Plan van aanpak asbestverontreiniging voormalig provinciehuis; 

9. Actieplan; 

10. Bericht aan het personeel; 

11. Persbericht 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

De secretaris, H. Goedhart 

 


