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Onderwerp: Asbest: Aanvullende audit naar de blootstelling aan asbest in het voormalig 

provinciehuis en asbestinventarisatie steunpunten Huis ter Heide en De Meern 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Aanvullende audit naar de blootstelling aan asbest in het voormalig provinciehuis  
De asbestproblematiek in het voormalig provinciehuis is de afgelopen periode in uw Staten, maar ook 

binnen ons College en in de organisatie regelmatig onderwerp van gesprek geweest. In uw vergadering 

van 18 juni 2012 hebben wij met elkaar gesproken over de bevindingen van DCMR naar aanleiding 

van de audit naar de blootstelling aan en besluitvorming over asbest in het voormalig provinciehuis.  

 

Zoals wij u op 26 oktober 2012 hebben gemeld, is tijdens de sanering gebleken dat er meer asbest in 

het gebouw aanwezig was dan wij op grond van de tot dan toe bekende rapporten hadden verwacht. Zo 

bevond het asbest zich niet alleen tussen de gangen en de kantoren maar ook tussen de kantoren 

onderling. Hierdoor bleek de sanering een stuk omvangrijker te zijn dan verwacht.  

 

Bij ons riep dit de vraag op of dit consequenties heeft voor de conclusies en aanbevelingen van 

DCMR. Daarom hebben wij de DCMR gevraagd om op basis van de beschikbare gegevens uit de 

sanering hun conclusies te valideren.  

 

Aangepast risicoprofiel  

Wij hebben aan DCMR gevraagd om i.s.m. de GGD Rotterdam-Rijnmond te onderzoeken of het in 

juni 2012 gepresenteerde risicoprofiel voor de medewerkers hierdoor gewijzigd is.  

 

Doordat er meer asbest in het pand aanwezig was dan de op basis van de tot dan toe bekende rapporten 

bekend was, heeft dit geleid tot een verhoogd blootstellingsrisico voor medewerkers en 

onderhoudspersoneel. Aangezien de werkelijke blootstelling van de werknemers (d.w.z. de combinatie 

van de hoeveelheid vezels in de lucht en de verblijfsduur) niet meer te achterhalen is, leidt dit tot een 

bredere spreiding in de risicobepaling. 

 

De onderzoekers schatten in dat het risico op besmetting voor het kantoorpersoneel tussen de 0,0001% 

en 0,01% is (eerder was dat 0,0001%). Voor onderhoudspersoneel ligt het risico tussen de 0,01 en 

0,1% (eerder 0,01%).  

 

Ondanks dit verhoogde blootstellingstellingsrisico, handhaaft de GGD haar eindconclusie van juni 

2012: “Al met al is voor de meeste werknemers de kans om kanker te krijgen door de asbestvezels in 

dit gebouw vermoedelijk niet groot.”  
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Mocht blijken dat er de komende jaren onder onze medewerkers toch gezondheidsklachten ontstaan 

die gerelateerd zijn aan de blootstelling aan asbest in het oude provinciehuis, zullen wij –zoals reeds 

eerder aangegeven- onze volledige verantwoordelijkheid als werkgever nemen. 

 

Volledigheidshalve hebben wij aan de DCMR gevraagd wat de consequentie is indien in alle sterdelen 

op dezelfde wijze asbest toegepast zou zijn. DCMR heeft aangegeven dat dit niet van invloed zou zijn 

op het huidige risicoprofiel.  

 

Deze conclusies maken dat DCMR geen aanleiding ziet aanvullende aanbevelingen te doen op het 

eerder geformuleerde actieplan.  

 

Asbestinventarisatie steunpunten Huis ter Heide en De Meern 

In juni 2012 hebben wij een actieplan gepresenteerd waarin een aantal acties is geformuleerd die wij 

ter hand hebben genomen. Hoewel afgesproken is u over de voortgang van het actieplan via de 

reguliere P&C cyclus te informeren, willen wij u over één actie apart informeren, namelijk het 

uitvoeren van een asbestinventarisatie naar de aanwezigheid van asbest in onze steunpunten  

Huis ter Heide en De Meern. In opdracht van de provincie zijn deze inventarisaties door een hiertoe 

gecertificeerd bureau uitgevoerd. 

 

Gebleken is dat bij het Steunpunt Huis ter Heide asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. Het 

gaat om asbesthoudende beplating dat tegen de gevel is aangespijkerd. In het rapport wordt 

geconcludeerd dat de beplating in de geconstateerde staat niet bij voorbaat gevaarlijk is voor 

aanwezigheid van de personen. Aangezien wij het zekere voor het onzekere willen nemen, hebben wij 

besloten het asbest te laten verwijderen. De kosten hiervan bedragen € 23.322 en worden gedekt uit 

het onderhoudsbudget Huis ter Heide. 

 

Overigens zijn bij de asbestinventarisatie van het Steunpunt De Meern geen asbesthoudende 

materialen aangetroffen. Wel is een aantal asbestverdachte materialen aangetroffen. Deze bleken na 

bemonstering en analyse echter niet asbesthoudend te zijn. 

 

Communicatie naar medewerkers 

Wij hebben het personeel via een bericht op Atrium op de hoogte gesteld van zowel de bevindingen 

van de DCMR en de asbestinventarisaties. Tevens is de Ondernemingsraad geïnformeerd. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

U wordt verzocht kennis te nemen van zowel het rapport van DCMR waarin het herzien risicoprofiel 

voor de medewerkers is verwoord als de uitkomsten van de asbestinventarisatie van de steunpunten 

Huis ter Heide en de Meern. Het auditrapport van DCMR d.d. 12 november 2012 (inclusief de brief 

van de GGD d.d. 1 november 2012) is meegezonden. De asbestinventarisaties van de steunpunten 

liggen ter inzage bij de griffie. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 

 

 


