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Geachte dames en heren, 
 

Met dit bericht willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de asbest in 
het oude Provinciehuis. 
 

Blootstellingsonderzoek 
In ons bericht van 6 april 2012 gaven wij aan dat de uitkomst van het voorlopig 
blootstellingsonderzoek liet zien dat er geen actuele blootstelling van asbestvezels was. Inmiddels 
hebben wij het definitieve rapport ontvangen, hierin zijn deze bevindingen bevestigd. 
Dergelijke metingen zijn momentopnames en geven geen garantie dat erin het verleden ook geen 
blootstelling is geweest.  
 

Onderzoek op inhoud en proces 
Het personeel komt voor ons op de eerste plaats. Daarom hebben wij opdracht gegeven aan de 
milieudienst Rijnmond (DCMR) om alles zorgvuldig in kaart te brengen door een onderzoek te doen 
(audit) naar zowel het doorlopen proces als de inhoud. DCMR heeft aangegeven met realistische 
(statistische) berekeningen te kunnen komen op basis waarvan berekend kan worden of, en in welke 
mate, er in het verleden sprake geweest zou kunnen zijn van (structurele) blootstelling aan 
asbestvezels. Naar verwachting zal het auditrapport van DCMR over vier weken beschikbaar zijn. Op 
basis van dit onderzoek worden, in nauwe samenwerking met de Ondernemingsraad, de vervolgacties 
bepaald. De uitkomsten van dit onderzoek en de daaraan gekoppelde vervolgacties zullen we dan 
uiteraard actief met u delen. 
 

Medewerkers die in afwachting van het onderzoek al dringende vragen hebben, kunnen terecht bij 
onze ARBO-coordinator. Hij zal de vragen inventariseren en in samenspraak met de experts zo goed 
mogelijk beantwoorden.  
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Juridische afwikkeling kort geding 
Zoals eerder gemeld heeft de koper van het oude provinciekantoor de aanwezigheid van asbest in de 
laagbouw aangekaart. Uit onafhankelijk onderzoek is inmiddels gebleken dat delen van het oude 
provinciekantoor eerst gesaneerd moeten 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. Het kort geding is hiermee van de baan.  
 
Wij hopen u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Bijlages 

- Chronologisch overzicht ontwikkelingen 
- asbestinventarisatie uitgevoerd door de firma Aksys in opdracht van de koper, rapport d.d. 16 

november 2011. 
- beperkt blootstellingsonderzoek door de firma Aksys in opdracht provincie, rapport d.d. 13 

februari 2012 
- volledig blootstellingsonderzoek door de firma BME in opdracht provincie, rapport d.d. 28 

april 2012 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van voorliggende statenbrief. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 


