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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Tussen juli en november 2012 zijn de bouwdelen (E t/m Jj) "De Sterren" van het voormalig 
provinciehuis aan de Pythagoraslaan 101 in Utrecht gesaneerd op asbest. Tijdens deze sane
ring is op meer plaatsen (in de kantoorruimten) asbest aangetroffen dan bij de aanvang van de 
sanering was aangenomen. 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht (hierna GS) heeft de DCMR 
Milieudienst Rijnmond (hierna DCMR) op 28 oktober 2012 opdracht gegeven om een aanvul
lende audit uit te voeren. 

1.2 Doel aanvullende audit 

De audit in juni 2012 (zie auditrapport d.d.11 juni 2012) had tot doel om inzicht te verkrijgen in 
de blootstellingrisico's aan asbest en de wijze van besluitvorming met betrekking tot de asbest
verontreiniging. De audit is uitgevoerd aan de hand van een dossieronderzoek en interviews. 

Deze aanvullende audit heeft tot doel te bepalen of de recent uitgevoerde inventarisatie en 
blootstellingsonderzoeken van invloed zijn op de geformuleerde conclusie over de (blootstel
lings-) risico's voor het kantoorpersoneel en het onderhoudspersoneel. De wijze van besluit
vorming wordt in deze aanvullende audit niet belicht 

1.3 Opzet van de audit 

De audit is uitgevoerd van 28 oktober tot 6 november 2012. Aan de hand van nieuw door de-
Provincie Utrecht aangeleverde documentatie en een beperkt aantal interviews, is het ge
schetste feitencomplex zoals opgenomen in het auditrapport van 11 juni 2012 aangevuld. 

Het vorige rapport gaat niet in op de vraag in welke bouwdelen ("Sterren") welke onderzoeken 
zijn verricht. Ter voorbereiding van het advies van de GGD was het nodig om de nieuwe on
derzoeken met (nieuwe) aangetroffen locaties van asbest nader te beschouwen. 

De DCMR heeft advies gevraagd aan de GGD Rotterdam Medische Milieukunde en Techni
sche Hygiënezorg (hierna: GGD Rotterdam) om aan de hand van de nieuw bekende onder
zoeksrapporten de conclusies over de blootstellingsrisico's opnieuw te beoordelen (zie bijlage). 
Vanwege de beperkte tijd die beschikbaar was voor de audit is uitgegaan van de overgelegde 
onderzoeken. 
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Feitencomplex 

2.1 Inleiding 

Op basis van de recent uitgevoerde inventarisatie- en blootstellingsrapporten en overige me
tingen (zie bijlage) is gebleken dat, anders dan bij aanvang van de sanering was verondersteld, 
in diverse bouwdelen asbest in de kantoorruimten aanwezig was en/ of was verwerkt 

Eerdere uitgangspunten en conclusies uit het DCMR auditrapport van 11 juni 2012 dienen te 
worden heroverwogen aan de hand van de in de hierna genoemde rapporten. De vondsten 
vormen een uitbreiding van het feitencomplex als beschreven in het audit van 11 juni 2012 
(paragraaf 3.2). 

De DCMR heeft zich in het onderstaande rapport tot doel gesteld om in een korte tijd de vol
gende onderwerpen te verifiëren ten opzichte van het eerdere rapport: 

de feiten en conclusies uit het DCMR rapport d.d. 11 juni 2012; 
de nieuwe informatie over asbestlocaties in de diverse bouwdelen; 
het blootstellingsrisico voor kantoormedewerkers en onderhoudspersoneel. 

2.2 DCMR rapport d.d. 11 juni 2012 

Net als het eerdere auditrapport van de DCMR gaat ook aanvullende auditrapport niet in op de 
exacte locaties van het asbest maar venwijst naar de onderzoeken waarin de aanwezigheid van 
asbest is geïnventariseerd. In het auditrapport van 11 juni 2012 staat beschreven dat er tot dan 
toe geen volledige inventarisatie is uitgevoerd. De risicobeoordeling zoals in het rapport van 
juni 2012 beschreven, is gebaseerd op de toen beschikbare onderzoeksgegevens en overige 
informatie die uit interviews is verkregen. 

Daarnaast is gebleken dat er niet altijd volgens de (wettelijke) zorgvuldigheidseisen met asbest 
is gewerkt. In het auditrapport van 11 juni 2012 staat beschreven, dat het aannemelijk is dat er 
asbest is vrijgekomen bij onderhoudswerkzaamheden aan (bijvoorbeeld) het verlaagde plafond 
dan wel tussentijds onderhoud van de bekabeling. 

Verder is geconcludeerd, dat de tot dan toe bekende onderzoeken naar de blootstellingrisico's 
een momentopname zijn, maar dat deze een beeld geven van de toenmalige (actuele) bloot
stellingrisico's. 
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2.3 Nadere informatie aanwezigheid asbest 

2.3.1 Inleiding 

Aan de hand van recente asbestinventarisatie - en blootstellingsonderzoeken en meetgevens 
(zie bijlage) is een aanvullend beeld gevormd over de recente asbestlocaties in de verschillen
de bouwdelen. 

De (ver)bouwhistorie is in het auditrapport van 11 juni 2012 kort belicht (zie paragraaf 3.2). In 
het auditrapport van 11 juni 2012 staat beschreven hoe er is omgegaan met asbest tijdens 
verbouwingen. 

2.3.2 Inventarlsatieonderzoek tijdens sanering 

Uit het inventarisatierapport van oktober 2011 bleek, dat in de meeste gangen van gebouwde
len E t/m Jj asbest was verwerkt. Binnen de organisatie van de Provincie Utrecht was nog on
zekerheid over de aanwezigheid van asbestplaten in de kantoorruimten, zo blijkt uit interviews 
en gesprekken met betrokkenen. 

Er zijn gedurende de sanering veel stofmonsters genomen waaruit het potentiële risico van 
asbestblootstelling is afte leiden.^ Er is een beperkt aantal luchtmetingen gedaan waaruit het 
actuele risico op asbestblootstelling kan worden afgeleid. Enkele luchtmetingen geven aan dat 
er asbest vrijkomt bij werkzaamheden aan het plafond in de kantoorruimten. 

De sanering is stapsgewijs uitgevoerd. In verschillende onderzoeksrapporten (zie bijlage) is 
aangetoond dat er ook tussen de kantoren asbestplaten waren aangebracht en zijn doorboord. 
Op basis van aanwezigheid van asbest op tot voorkort onbekende, niet geïnventariseerde loca
ties (tussenwanden/ boven de kantoorruimtes) is het potentieel blootstellingsrisico groter. 

2.3.3 Blootstellingsonderzoek tijdens sanering 

Het blootstellingsonderzoeksrapport (NEN 2991) BCM Consultancy van 11 september 2012 
eerste verdieping E, F, G, H en J is tot stand gekomen omdat tijdens de sanering mensen 
werkten op de eerste etage in het archief (eerste etage bouwdeel E). Zoals eerder in het audit 
rapport van 11 juni 2012 (paragraaf 2.3.1) is aangegeven, is hetdoen van een blootstellings
onderzoek verplicht indien op die bouwlaag een asbestsanering moet plaatsvinden. De ar
beidsinspectie heeft per brief van 29 juni 2012 er op gewezen dat de Provincie Utrecht moet 
voldoen aan artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet juncto artikel 4.54a Arbeidsomstandigheden
besluit 

Daarbij blijkt uit interviews met saneerder (Horyon) en betrokken medewerkers van de Provin
cie Utrecht, dat op aandringen van de koper en uit zorgvuldigheidsoverwegingen ervoor is ge
kozen de luchtmetingen uit te breiden naar alle eerste bouwlagen F, G, H en J. 

BCM Consultancy heeft in opdracht van de Provincie Utrecht een NEN 2991 onderzoek 
uitgevoerd in de gangen en de archiefruimte op de eerste bouwlaag van de bouwdelen E, F, G, 
H en J van het provinciehuis Utrecht gelegen aan de Pythagoraslaan 101 te Utrecht. 

Bij het onderzoek is men uitgegaan van het asbest inventarisatierapport type A met project
nummer 11.02.0504 en autorisatiedatum 17 juli 2012 uitgevoerd door Aksys B.V. Dit inventarl
satieonderzoek is telkens herzien tot het onderzoek van 23 oktober 2012. 

^ Zie Aksys B.V. Rapport Asbestinventarisaties type A SC540 tussen 17 juli en 23 oktober 2012 
d.d. 23 oktober 2012 
^ 10 en 13 juli 2012 door resp. TNO en Sanitas Laboratorium Services (zie bijlage) 
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Binnen dit onderzoek zijn alleen de gebruiksgebieden, waar de meeste kans op het aantref
fen van asbestvezels het grootst is, onderzocht. Dit om vast te stellen of deze gebieden 
asbestveilig zijn en zonder meer in gebruik kunnen blijven onder de huidige gebruiksom
standigheden. 

Deze gebruiksgebieden betreffen de ruimten waarin de asbestbronnen (§3) zich bevinden. 
Op zeven kleefmonsters zijn asbestvezels aangetoond welke een potentieel risico vormen 
voor de veiligheid van mensen. De aangetoonde vezelconcentratie betreft ++ waaraan de
zelfde zwaarte wordt toegekend als het aantreffen van visueel zichtbare asbestrestanten 
(bladzijde 13 en 14 NEN2991). De locaties waar dit is aangetoond dienen derhalve afgeslo
ten te worden blijven en deze mogen niet worden betreden zonder persoonlijke bescher
mingsmiddelen. Dit betreft de gangen in de bouwdelen G, H en J zoals aangegeven op 
bijgevoegde tekeningen. 

Indien deze gangen toch betreden worden bestaat er een kans dat de aangetoonde vezels 
in de lucht terecht komen en een actueel risico vormen. Wij adviseren u deze gebieden te 
laten saneren door een gecertificeerd SC-530 asbestverwijderingsbedrijf Aangezien er 
geen openingen/doorgangen in deze gangen aanwezig zijn, verwachten wij geen secundai
re emissie naar de naastgelegen ruimten. 

In de genomen luchtmonsters zijn geen asbestvezels aangetoond. Derhalve kan geconclu
deerd worden dat zich in de onderzochte gebieden, in de huidige situatie, geen direct risico 
bestaat tot ongecontroleerde blootstelling aan asbestvezels. Er bestaat dus geen actueel 
risico voor het inademen van asbestvezels. 

2.3.4 Tussenconclusie 
Het blootstellingsonderzoek BCM Consultancy van 11 september 2012 vormt samen met eer
dere rapporten een completer beeld. Ondanks dat er wel potentieel blootstellingsrisico is vast
gesteld, is er geen actueel blootstellingsrisico vastgesteld. Gezien de ten tijde van dit blootstel
lingsonderzoek aangetroffen asbestlocaties in en boven kantoorruimtes in andere bouwdelen, 
is het opvallend is dat alle (lucht)metingen en stofmonsters zijn genomen in en boven de gan
gen. 

2.3.5 Inventarisatie Bouwdeel D en Dd 
Gedurende de inventarisatie is een beperkte hoeveelheid asbest plaatmateriaal gevonden tus
sen de bouwdelen D en Dd. De betrokkenen binnen de Provincie Utrecht zijn er lange tijd van
uit gegaan dat er in deze delen geen asbest was verwerkt: het zou niet in het bestek (bouwte
keningen) staan, zo blijkt uit interviews. Op verzoek van de koper zijn er ter plaatse van de 
locaties nabij de branddeuren kleefmonster genomen door het bedrijf BME. Deze zijn door 
TNO beoordeeld. 

Uit deze kleefmonsters blijkt dat op de tweede tot en met de vierde bouwlaag boven de pui D-
Dd, in stof op plafond aan de zijde van ster D. zeer veel asbest (chrysotiel en amosiet) is aan
getroffen (> 1000 v/cm2). Tevens is gebleken dat op de eerste bouwlaag op de pui van D naar 
Dd (zijde D), stof op plafond duidelijk niet hechtgebonden asbest (Amosiet, risicoklasse 3) is 
aangetroffen (100-1000 v/cm2 ).̂  

In een hierop in opdracht van de Provincie Utrecht door Sanitas Laboratorium Services uitge
voerde stof-en kleefmonsters blijkt dat in de kabelgoot op het tweede bouwdeel van Ster D 
naar ster DD nabij de branddeuren duidelijk asbest (Chrysoliet) is aangetroffen (100-1000 
v/cm2 ). In de stof-en kleefmonsters in de kabelgoten en nabij het verwijderde plaatmateriaal 
op de andere verdiepingen (eerste, derde en vierde bouwlaag) is geen asbest aangetroffen. 

^ Voor informatie over soorten asbets en risicoklassen zie auditrapport DCMR 11 juni 2012, p. 
7 en 12. 
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2.3.6 Tussenconclusie blootstellingrisico branddeuren bouwlagen D/ Dd 

ln bouwdelen D en Dd is alleen het potentieel risico in kaart gebracht voor wat betreft de as
bestlocaties bij de branddeuren. Bouwdelen D en Dd zijn verder niet onderzocht op de aanwe
zigheid van asbest Indien er wel sprake zou zijn van de aanwezigheid van asbest in bouwde
len D en Dd , is het aannemelijk dat dit vergelijkbaar is met de situatie zoals aangetroffen in 
andere bouwdelen. Een dergelijke omstandigheid zal het blootstellingrisico niet beïnvloeden. 

2.3.7 Inventarisatie Bouwdeel tweede verdieping Ff 
In het auditrapport van 11 juni 2012 staat beschreven dat de tweede verdieping van bouwdeel 
FF in 2009 is gerenoveerd. Ook is er een blootstellingsonderzoek gedaan nadat er verdacht 
stof is aangetroffen in de kozijnen (zie paragrafen 3.4.6. en 3.4.7.). Een deel van het aangetrof
fen asbest bevond zich naast de gangen, dus in de kantoorruimten. Daarbij is een asbestsane
ring uitgevoerd en is de vrijgave met documentatie aangetoond. 

Tijdens de sanering medio september 2012 is door de saneerder op de tweede verdieping van 
dat bouwdeel, asbest aangetroffen. Daarop heeft het bedrijf BCM Consultancy op 12 oktober 
2012 een inventarisatie onderzoek uitgevoerd van de tweede verdieping van bouwdeel Ff. 

2.3.8 Tussenconclusie blootstellingrisico tweede verdieping bouwdeel FF 

Op basis van aanwezigheid van asbest op tot voorkort onbekende, niet geïnventariseerde loca
ties (tussenwanden/ boven de kantoorruimten) is het potentieel blootstellingrisico groter. 
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3 GGD Advies 

ln het GGD advies, zoals opgenomen in het auditrapport van 11 juni 2012 is uitgegaan van de 
toen beschikbare informatie, dat er hoofdzakelijk sprake was van asbest in de gangen van de 
diverse bouwdelen. Dit was op dat moment de algemeen heersende opvatting. In het GGD 
advies van november 2012 is op basis van nieuwe informatie waaruit blijkt dat er ook sprake is 
van asbest in de kantoorruimten het blootstellingsrisico opnieuw beoordeeld. 

De GGD Rotterdam geeft in haar advies het blootstellingsrisico weer voor kantoorpersoneel en 
onderhoudsmensen (zie bijlage: GGD advies). 

De volgende overwegingen leiden tot de onderstaande risicobeoordeling. 

Er is op meer plaatsen asbest aangetroffen dan in eerste instantie: eerst (vooral) boven 
de veriaagde plafonds in de gangen, nu ook in de kantoren; 
De kans dat mensen zijn blootgesteld (het zogenaamde potentiële risico) aan asbest is 
hierdoor groter geworden. Dit geldt zowel voor de onderhoudsmensen als voor het 
kantoorpersoneel. 
Niet duidelijk is hoe vaak de medewerkers zijn blootgesteld en aan hoeveel asbestve
zels. 
De tijdens de sanering uitgevoerde luchtmetingen zullen geen bijdrage leveren aan het 
beter inschatten van de risico's. Nieuwe metingen kunnen geen uitsluitsel geven over 
wat er in het verieden is vrijgekomen aan asbestvezels. 

Citaat: 
"De werkelijke blootstelling (d.w.z. de combinatie van de hoeveelheid vezels in de lucht en de 
verblijfsduur) van de werknemers, is niet meer te achterhalen. Vanwege de onzekerheid in 
blootstelling is er onzekerheid in de risicobeoordeling. Dit leidt tot een brede spreiding in de 
risicobepaling. Een exacte bepaling is niet mogelijk". 

In het eerste GGD advies (23 mei 2012) is uitgegaan van een extra kans op longkanker of me
sothelioom van een per miljoen voor kantoorpersoneel en een per tienduizend voor onder
houdspersoneel. Op basis van nieuwe informatie die voorafgaand en tijdens sanering beschik
baar is gekomen is het blootstellingsrisico bijgesteld. In het GGD advies van november 2012 is 
sprake van een risico van een per tienduizend voor kantoorpersoneel en een per duizend voor 
onderhoudspersoneel. Dit is met name het gevolg van het feit dat asbest in de kantoren is 
aangetroffen. 

Hoewel er sprake is van een aangescherpt blootstellingsrisico blijft de hoofdconclusie verge
lijkbaar met het GGD advies van mei 2012. 

Citaat: 

"Al met al is voor de meeste werknemers de kans om kanker te krijgen door de 
asbestvezels in dit gebouw vermoedelijk niet groot." 

Het totaaloverzicht van de verschillende risicocategorieën is in onderstaande tabel uitgewerkt. 
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Hoeveel asbest Hoe lang Inademen Extra kans op 

longkanker of 

mesothelioom 

Verwacht aantal 

zieken In een 

groep van 100 

mensen * 

Venwacht aantal 

zieken In een 

groep van 500 

mensen' 

Weinig (VR) kort 

(maanden) 

< 1 per miljoen 0 0 

Weinig (VR) lang - zeer lang 

(jaren) 

1 per miljoen 0 0 

Matig (MTR) kort 

(maanden) 

1 per miljoen 0 0 

Matig (MTR) lang - zeer lang 

(jaren) 

1 per tienduizend 0 0 - 1 

Veel (100* MTR) kort 

(maanden) 

1 per tienduizend 0 0 - 1 

Veel (100* MTR) lang - zeer lang 

(jaren) 

1 per honderd 0 - 4 1-11 

zeer veel 

(1000'MTR) 

kort 

(maanden) 

1 per duizend 0 - 1 0 - 3 

zeer veel 

(1000'MTR) 
lang - zeer lang 

(jaren) 

1 per tien 3- 18 34-67 

t-fier staat het verwachte aantal mensen met longkanker of mesothelioom 
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4 Conclusie 

Vervolg auditrapport 11 juni 2012 
Het eerdere rapport van de DCMR gaat niet in op de exacte locaties van het asbest maar ver
wijst naar de rapporten die dit hebben geïnventariseerd. In dit auditrapport staat omschreven 
dat er niet altijd volgens de (wettelijke) zorgvuldigheidseisen met asbest is gewerkt. In het au
ditrapport van 11 juni 2012 staat beschreven dat het aannemelijk is dat er asbest is vrijgeko
men bij onderhoudswerkzaamheden aan (bijvoorbeeld) het veriaagde plafond dan wel tussen
tijds onderhoud van de bekabeling. Dit beeld is ongewijzigd na de meest recente onderzoeks
rapporten. 

Blootstellingsrisico: potentieel risico 
Aangetoond is dat er ook tussen de kantoren asbestplaten zijn aangebracht en doorboord. Op 
basis van aanwezigheid van asbest op tot voorkort onbekende, niet geïnventariseerde locaties 
(tussenwanden/ boven de kantoorruimten) is het potentieel blootstellingsrisico groter ingeschat. 

Blootstellingsrisico: actueel risico 
De luchtmetingen geven aan dat er asbest vrijkomt bij werkzaamheden aan het plafond in de 
kantoorruimten. De luchtmetingen geven een indicatie over het blootstellingsrisico voor (met 
name) het onderhoudspersoneel. Het is daarom betrokken in de beoordeling van GGD Rotter
dam (bijlage). 

Verder kan net als in het auditrapport van 11 juni 2012 geconcludeerd worden dat de bekende 
onderzoeken naar de blootstellingrisico's momentopnames zijn. Deze geven slechts een indruk 
van de toenmalige (actuele) blootstellingrisico's. 

De risico's voor personeel en derden die onderhoudswerkzaamheden hebben uitgevoerd zijn 
reeds verwoord in het auditrapport van 11 juni 2012. Gelet op de vondst van asbest (resten) 
boven (met name) de kantoorruimten, de grotere kans dat mensen zijn blootgesteld (zowel 
onderhoudsmensen als het kantoorpersoneel) en de vaststelling dat asbest vrijkomt bij werk
zaamheden aan het plafond, leidt dit tot een aangepast risicoprofiel. Al met al is voor de mees
te werknemers de kans om kanker te krijgen door de asbestvezels in dit gebouw vermoedelijk 
niet groot (advies GGD). 
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Bijlage 1: 
Geraadpleegde bronnen 

Datum Type onderzoek nr Onderzoeksbureau 

lOjuli 
2012 

Analysecertificaat lucht
meting 

92012492-
01 t/m 3 

TNO 

12 juli 
2012 

Briefrapport en 
(stofjmonsters/ analyse
certificaten 

12-086855 
t/m 12-
086890 

Aksys/ RPS 

13 juli 
2012 

Analysecertificaat lucht
meting en monstername
formulier (2nd opinion 
i.o.v. Horyon) 

1236105-
04-1 t/m 
10 

Sanitas laboratorium Services 

13juli 
2012 

Analysecertificaat 
kleefmonster en mon
sternameformulier (2nd 
opinion i.o.v. Horyon) 

1236105-
04-1 t/m 
10 

Sanitas laboratorium Services 

5 sept 
2012 

Kleefmonsters 92012589-
021 t/m 
024* 

TNO 

11 sept 
2012 

Blootstellingsonderzoek 
NEN 2991 op 4 sep 2012 

12.114.1 BCM Consultancy 

26 sept 
2012 

Asbestinventarisatie type 
A SC540 op 25 septem
ber 2012 

12.114.2 BCM Consultancy 

28 sept 
2012 

Kleefmonsters asbest 92012656-
001 tot 
010* 

BME/TNO 

12 okt 
2012 

Asbestinventarisatie type 
ASC540 op 12 oktober 
2012 

12.114.3 BCM Consultancy 

23 okt 
2012 

Asbestinventarisaties 
type A SC540 tussen 17 
juli en 23 oktober 2012 

11020504 Aksys B.V. 

27 okt 
2012 

Kleefmonsters 12.02058-
53 

Sanitas Laboratorium Services 

28 okt 
2012 

Kleefmonsters 12.02058-
54 

Sanitas Laboratorium Services 
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GGD 
Rotterdam-Rijnmond 

Cluster Milieu & Hygiëne 
Afdeling Medische Milieukunde en Technische 
Hygiënezorg 

DCMR Milieudienst Rijnmond 
ta.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-mall: cep.habets@rotterdam.nl 
Fax: (010)433 9343 
Contactpersoon: C.E.P. Habets 
Telefoon: (010) 433 9509 

Bankrekening: 64.45.12.741 

Uw brief van: 
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Geachte heer Kool, 

Op 30 oktober jongstleden heeft u het volgende voorgelegd aan de GGD. In mei 2012 heeft de 
DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) aan de GGD Rotterdam-Rijnmond gevraagd om op 
basis van de beschikbare onderzoeken een inschatting te maken van het risico dat 
personeelsleden en contractors van de provincie Utrecht hebben gelopen. Dit advies is 
gevraagd in het kader van een feitenonderzoek door de DCMR voor de Provincie Utrecht 
betreffende de aanwezigheid van asbest in het Provinciehuis te Utrecht. Op 23 mei jongstleden 
heeft de GGD een advies gegeven (kenmerk TH/876). Omdat er in juli, september en oktober 
2012 aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd door Aksys en BCM Consultancy, vraagt de 
DCMR aan de GGD om op basis van de resultaten van deze nieuwe onderzoeken aan te 
geven of het risico dat personeelsleden en contractors van de provincie Utrecht hebben 
gelopen anders moet worden ingeschat. Voor de beoordeling van het gezondheidsrisico in mei 
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. 

Voor onderstaande inschatting zijn de volgende rapporten bekeken: 
Analysecertificaat Bepaling concentratie asbest in lucht, 10 juli 2012 door TNO en de 
toelichting hierop van Aksys 
Monsternameformulier, 13 juli 2012 door Sanitas en de toelichting hierop op 15 juli 2012 
van Horyon 
Risicobeoordeling conform NEN 2991,11 september 2012 door BCM Consultancy; 
Type A asbestinventarisatie conform SC 540 bouwdeel Jj, 27 september 2012 door BCM 
Consultancy; 
Type A asbestinventarisatie conform SC 540 bouwdeel Ff, 12 oktober 2012 door BCM 
Consultancy; 
Analysecertificaat, 27 september 2012 door TNO 
Analyserapport, 27 september 2012, door Fibrecount; 
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• Twee rapportages identificatie stripmonsters asbest SEM, 27 en 28 oktober 2012 door 
Sanitas Laboratorium Services B.V.; 

Het verzoek is ook nu onderscheid te maken tussen de mensen die als kantoorpersoneel 
werkzaam zijn en de mensen die incidenteel vanwege onderhoudswerk boven de veriaagde 
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 kankervenvekkende 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 blootstellingsconcentraties die 
doorgaans aanmerkelijk hoger zijn dan de voor normstelling berekende concentraties voor 
longkanker en mesothelioom. Het risico op longkanker en mesothelioom is dus bepalend voor 
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 grootste risico van asbest treedt op 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 
veriaagde 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, BME 
als BCM zijn op diverse plaatsen in het gebouw luchtmonsters en stofmonsters genomen. 

Op basis van de resultaten van de monsteranalyses komt Askys in februari 2012 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. 
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Op basis van de resultaten van de monsteranalyses komt BME in april 2012 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 venwachting is dat er geen 
continu verhoogde concentratie in het pand aanwezig zal zijn geweest. 

In de eerste serie onderzoeken is gekeken naar de situatie boven de veriaagde plafonds in de 
gangen en de hallen van delen van het Provinciehuis. In de laatste serie onderzoeken is zowel 
gekeken boven de verlaagde plafonds in de gangen als in de kantoren. Er zijn op diverse 
plaatsen kleefmonsters en luchtmonsters genomen. De kleefmonsters zijn alleen in de hallen 
en gangen genomen, de luchtmonsters zijn voor een klein deel in de kantoren genomen. Bij het 
nemen van de luchtmonsters is een luchtstroom gecreëerd die overeenkomt met de situatie 
waaronder in het verieden is gewerkt. 

Aksys komt tot de volgende conclusie: 
• Het openen van de plafonds van de kantoren op de derde verdieping van de bouwdelen E, 

F, G, H en J leidt tot een asbestvezelemissie. 

BCM Consultancy komt tot de volgende conclusies: 
• Op zeven kleefmonsters zijn asbestvezels aangetoond welke een potentieel risico vormen 

voor de veiligheid van mensen. 
• Aangezien het verlaagd plafond een niet geheel gesloten plafond betreft, bestaat er een 

reële kans dat er asbestvezelemissie kan plaatsvinden vanuit de beschadigde 
losgebonden asbesthoudende beplatingen boven de vaste plafonds. Deze emissie kan 
voorts leiden tot een actueel en/of potentieel asbestrisico voor de aanwezige personen. 

• ln de genomen luchtmonsters zijn geen asbestvezels aangetoond. Derhalve kan 
geconcludeerd worden dat zich in de onderzochte gebieden, in de huidige situatie, geen 
direct risico bestaat tot ongecontroleerde blootstelling aan asbestvezels. Er bestaat dus 
geen actueel risico voor het inademen van asbestvezels. 

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

mesothelioom. 
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ln zeven kleefmonsters is asbest gevonden. Dit wijst op de aanwezigheid van een 
asbestbron en op verspreiding van vezels. Kleefmonsters geven een inschatting van een 
potentieel risico. Pas als de vezels in de lucht worden gebracht, vormen ze een actueel 
risico. 
BCM constateert dat aangezien het veriaagd plafond een niet geheel gesloten plafond 
betreft, er een reële kans bestaat dat er asbestvezelemissie kan plaatsvinden vanuit de 
beschadigde losgebonden asbesthoudende beplatingen boven de vaste plafonds. 
In de luchtmonsters die door BME en BCM zijn genomen, zijn geen vezels boven de 
detectielimiet 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 metingen die uitgevoerd zijn tijdens het openen van het 
plafond laten dit ook zien. De werkelijke blootstelling van de medewerkers is niet meer te 
achterhalen. 
Waarschijnlijk is er geen continu verhoogde concentratie in het pand aanwezig geweest. 
De inschatting van de GGD is dat de meeste werknemers van het provinciehuis 
(kantoorpersoneel) het grootste deel van de tijd zijn blootgesteld aan (hooguit) lage 
concentraties asbestvezels. Niet uitgesloten kan worden dat sommige werknemers 
kortdurend (dagen-weken) aan een hogere concentratie asbestvezels zijn blootgesteld, 
bijvoorbeeld op de momenten dat er werkzaamheden boven het plafond plaatsvonden. 
Hoe hoog deze pieken zijn geweest en hoe lang deze hebben geduurd, is onbekend. 
Voor de mensen die incidenteel (onderhouds)werkzaamheden boven de plafonds hebben 
uitgevoerd, is de venwachting dat zij kortdurend (dagen-weken) kunnen zijn blootgesteld 
aan een hoge concentratie asbestvezels. 
In 2010 heeft de Gezondheidsraad (GR) een advies uitgebracht over asbest De GR 
adviseert hierin de risiconiveaus te verlagen. Dit advies is overgenomen door de 
Rijksoverheid. De NEN 2991, waaraan door de adviesbureaus wordt getoetst, zal worden 
aangepast aan het GR-advies. De nieuwe risiconiveaus voor levenslange blootstelling aan 
amosiet bedragen 3 vezels/m^ voor een risico van 1 op 1 miljoen (ven/vaarioosbaar 
risiconiveau, VR) en 300 vezels/m^ voor een risico van 1 op 10.000 (maximaal toelaatbaar 
risiconiveau, MTR). 
In onderstaande tabel staat weergegeven wat de aanwezigheid van asbest in het 
Provinciehuis kan betekenen in termen van risico (kans om longkanker of mesothelioom te 
krijgen). Het is een globale inschatting, omdat 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. Vanwege de grote onzekerheid in blootstelling is 
er ook een grote onzekerheid in de risicobeoordeling. Dit leidt tot een brede spreiding in de 
risicobepaling. 

O Voor de meeste personeelsleden zal gelden dat zij tot de eerste drie categorieën 
(eerste drie pijlen) behoren. Dit komt globaal overeen met een extra kans op 
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longkanker of mesothelioom tussen ongeveer 1 op de miljoen en 1 op de 
tienduizend. 

O Mensen die werkzaamheden boven de veriaagde plafonds hebben uitgevoerd, 
behoren mogelijk tot de vierde of vijfde categorie (vierde en vijfde pijl). Dit komt 
globaal overeen met een extra kans op longkanker of mesothelioom van ongeveer 
1 op de tienduizend tot 1 op de duizend. 

Al met al is voor de meeste werknemers de kans om kanker te krijgen door de 
asbestvezels in dit gebouw vermoedelijk niet groot. 

Hoeveel asbest Hoe lang Inademen Extra kans op 
longkanker of 
mesothelioom 

Verwacht aantal 

zieken in een 

groep van 100 

mensen * 

Verwacht aantal 

zieken in een 

groep van 500 

mensen * 

Weinig (VR) kort 

(maanden) 

< 1 per miljoen 0 0 

Weinig (VR) lang - zeer lang 

Oaren) 

1 per miljoen 0 0 

Matig (MTR) kort 

(maanden) 

1 per miljoen 0 0 

Matig (MTR) lang - zeer lang 

(jaren) 

1 per tienduizend 0 0 - 1 

Veel (100'MTR) kort 

(maanden) 

1 per tienduizend 0 0 - 1 

Veel (100*MTR) lang - zeer lang 

(jaren) 

1 per honderd 0 - 4 1-11 

zeer veel 

(1000*MTR) 

kort 

(maanden) 

1 per duizend 0-1 0 - 3 

zeer veel 

(lOOO'MTR) 
. 

lang - zeer lang 

(jaren) 

1 per tien 3-18 34 -67 

* Hier staat het venwachte aantal mensen met longkanker of mesothelioom 
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lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega mevouw drs. ir. C.E.P. Habets, senior 
medisch milieukundig adviseur, 

drs. R.LH. Kerkhoff 
medisch milieukundig adviseur 
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