
 

 

2012BEM53 bijlage 8 

 

 

   Utrecht, 12 juni 2012 

   Pythagoraslaan 101 

   Tel. 030-2589111 

 

 

 

   

Afdeling : FSE 

Nummer      : 80B1A5F9 

 

 

 

 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen 

ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld 

door de heer R. Dercksen van de Partij voor de 

Vrijheid betreffende asbest (d.d. 27-04-2012)

 

 

 

 

Toelichting: 

In het vragenhalfuurtje in de PS-vergadering van 23 april jl. heeft de PVV-fractie diverse vragen gesteld 

over de aanwezigheid van asbest in het oude provinciehuis. Geen enkele vraag werd beantwoord. De reden 

waarom wij vooraf deze vragen dan ook dienen in te dienen is ons een raadsel. 

 

Onderstaand treft u deze vragen alsnog, die wellicht enige overlap kunnen hebben met de eerder gestelde 

schriftelijk vragen over dit onderwerp. Daarbij hadden wij toen het zeer dringende verzoek gedaan deze voor 

17 april. jl. te beantwoorden. U heeft dat verzoek genegeerd. 

 

Met nadruk wijzen wij u nog op het verzoek in vraag 4. Graag ontvangen wij een kopie van het in opdracht 

van de koper opgestelde rapport, inhoudende een inventarisatie van de asbest (ten behoeve van de 

bouwvergunning). 

 

1. Heeft de door de koper ingeschakelde deskundige een overschrijding van de norm aangetroffen in (delen 

van) het pand en kunnen wij inzage krijgen in die rapportage? Is dat ook de reden dat men de provincie 

voor de kort geding rechter heeft gedaagd? Heeft de OR inzage gehad in deze onderzoeksresultaten? 

 

Antwoord: 

Nee, de norm is niet overschreden. De conclusie van het beperkte blootstellingsonderzoek door Aksys 

op 1 februari 2012 is: “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 asbestvezelfconcentratie boven 

de streefwaarde. Er is dus sprake van een groot potentieel risico”. 

U hebt het rapport als bijlage bij de Statenbrief d.d. 8 mei 2012 (80AF59D5) ontvangen. Ook de OR  

heeft dit rapport gekregen. 

 

De reden dat de koper de provincie gedaagd heeft in kort geding is dat uit onafhankelijk onderzoek is 

gebleken dat delen van het oude provinciekantoor eerst gesaneerd moesten worden voordat het weer als 

kantoor gebruikt kan worden. Wij hebben daarom besloten om het gebouw eerst te saneren, zodat het 

gebouw door de koper in het najaar onder de juiste condities weer gebruikt kan worden (zie Statenbrief 

d.d. 8 mei 2012 (80AF59D5). 

 

 

 



 

 

 

2. Welke onderzoeken zijn er in het verleden gedaan naar de aanwezigheid van asbest en was dat op basis 

van NEN 2991 dan wel de norm die voor 2005 gold. Zijn die onderzoeken uitgevoerd door een 

gecertificeerd / gekwalificeerd bedrijf? Is er een asbestbeheersplan zoals bedoeld in de 

Arbeidsomstandighedenwet? 

 

Antwoord: 
Er zijn in het verleden meerdere, door gecertificeerde / gekwalificeerde bedrijven, onderzoeken geweest 

naar de aanwezigheid van asbest in het oude provinciehuis. Als voorbeeld noemen wij het rapport 

“Facelift provinciehuis Utrecht” van Lengkeek architecten en ingenieurs B.V. uit 1998. Wij verwijzen u 

hiervoor naar Hoofdstuk 3 van het DCMR rapport.  

 

Nee, er is geen asbestbeheersplan. Zoals uit het onderzoek van DCMR (pagina 32) blijkt is asbest nooit 

als gezondheidsrisico aangemerkt. 

 

3. Zijn er ooit aan de asbesthoudende materialen werkzaamheden verricht door internen of externen zonder 

dat daarbij de noodzakelijke en verplichte (veiligheids-)maatregelen in acht zijn genomen, is dat 

geadministreerd en strookt dat met de onderzoeksresultaten van de arbeidsinspectie, de door de koper 

ingeschakelde deskundige en verklaringen van werknemers ter plekke? 

 

Antwoord: 
Ja, in het DCMR rapport (pagina 33) wordt geconcludeerd dat: 

“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 verlaagde plafond. Het feitelijke moment van doorboring is niet te 

herleiden. 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 verwijderd (2009 Ster Ff, 1996 Ster J4 , 1993 Sterren 

(onbekend))”. 

 

4. Bent u bereid alle beschikbare informatie (derhalve inclusief de rapportages van koper en 

arbeidsinspectie) te delen met de OR als ook met PS ten einde alles in het werk te stellen om eventuele 

onrust en/of onzekerheid bij de werknemers en schoonmakers weg te nemen? 

 

Antwoord: 
Ja. 

 

5. Bent u bereid om als daar behoefte aan is van de zijde van werknemers, schoonmakers en onafhankelijk 

deskundige aan te stellen die hun vragen kan beantwoorden en eventuele meldingen kan inventariseren? 

 

Antwoord: 
Ja, het communicatietraject is in samenspraak met de OR opgezet. 
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