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Memo aan provinciale staten 

Onderwerp: stand van zaken asbestsanering oude provinciehuis 

Van:  Gedeputeerde Staten 

 

Zoals bij eerdere  bespreking  over  de asbestsanering in uw commissie BEM door GS is toegezegd 

informeren wij u hierbij graag over de stand van zaken rond de asbestsanering in het oude 

provinciehuis. 

 

Feitelijke sanering 

In mei 2012 hebben we een vaststellingsovereenkomst gesloten met de koper van het oude 

provinciehuis over het verwijderen van asbest en het saneren van asbestbesmetting in de Sterren E 

tot en met JJ. In juli 2012 hebben we aanvullende afspraken gemaakt met de koper over de 

herstelwerkzaamheden van de plafonds in de gangen en de kamers en is daaraan gekoppeld een 

gefaseerde oplevering afgesproken van 1 september tot 1 november 2012. De eerste twee 

opleveringen hebben reeds plaatsgevonden. Op 1 november is de laatste oplevering en staat bij de 

notaris de eigendomsoverdracht gepland.  

Juridisch 

Bij de eerste twee oplevermomenten heeft veel discussie plaatsgevonden met de koper over de 

kwaliteit van de asbestsanering en vooral de manier waarop de sanering plaatsvindt. Wij stellen ons 

op het standpunt dat de sanering wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en dat de 

gesaneerde ruimten zijn vrijgegeven door een gecertificeerd laboratorium. Om dit standpunt te 

onderbouwen hebben wij TNO een second opinion laten doen op de vrijgaven en TNO heeft de 

conclusies van het laboratorium bevestigd. We zijn dan ook van mening dat we voldoen aan eisen 

gesteld in de wet- en regelgeving en aan de gemaakte afspraken met de koper.  

Ondanks deze second opinion heeft de discussie met de koper geleid tot een juridisch conflict 

waarbij de koper ons in gebreke heeft gesteld en een boete vordert. Onze verwachting is dat een 

rechter hierover een uitspraak zal moeten doen. We bereiden daarvoor de noodzakelijke stappen 

voor. 

Aanvullende besmettingen 

Tijdens de sanering is 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. 

Ook hebben we geconstateerd dat in Ster Ff asbest en asbestbesmetting aanwezig is. In 2009 zijn de 

gangzones van Ff gesaneerd tijdens een renovatie. Een deel van het aangetroffen asbest bevindt zich 

in de kamers. Dit was niet eerder bekend. Maar ook in de gangzones zijn restanten van asbest 

aangetroffen. Dit terwijl in 2009 de gangzone is gesaneerd en wij hiervan ook vrijgaverapporten 



hebben ontvangen. Onze conclusie is dan ook dat deze sanering niet deugdelijk is uitgevoerd. Voor 

dit deel hebben we de toenmalige saneerder aansprakelijk gesteld. We hebben onze huidige 

saneerder opdracht gegeven om ook FF voor 1 november gesaneerd op te leveren.  

 

Rond 1 oktober werd door de koper gemeld dat ze asbest en asbestbesmetting hebben aangetroffen 

in de bouw delen D en DD. Opmerkelijk omdat zowel in de inventarisaties van de koper zelf als in 

aanvullende inventarisaties van de provincie nooit asbest en een besmetting in D en DD is 

aangetroffen. We hebben nogmaals een inventarisatie laten uitvoeren en het blijkt inderdaad dat 

asbest en besmetting aanwezig is rond de branddeuren van D en DD. Ook is aangetoond dat dit niet 

later is aangebracht. Juridisch hebben we aansprakelijkheid hiervoor afgewezen omdat de 

aanvullende afspraken tussen de provincie en de koper gingen over de bouwdelen E tot en met Jj en 

nooit over D en DD zijn gegaan. Gezien de beperkte omvang hebben we evenwel aangeboden de 

asbest te verwijderen. We onderzoeken de mogelijkheid om de asbestinventariseerder aansprakelijk 

te stellen voor deze klaarblijkelijke onzorgvuldige werkwijze.  

Medewerkers 

De ontdekking van de aanvullende besmettingen roept de vraag op of dit consequenties heeft voor 

de conclusies en aanbevelingen van DCMR. We hebben de DCMR dan ook gevraagd om op basis van 

de beschikbare gegevens uit de sanering hun conclusies te valideren. De resultaten van dit onderzoek 

worden komende vrijdag 2 november verwacht. Ook hebben wij de Ondernemingsraad 

geinformeerd over de stand van zaken en hen toegezegd de medewerkers te informeren. 

De medewerkers zijn met een emailbericht door de provinciesecretaris/algemeen directeur op de 

hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Zij worden in de gelegenheid gesteld om bij vragen zich 

rechtstreeks tot hem te wenden.  

Financien 

Zoals vermeld bleek de sanering omvangrijker dan verwacht. Hierdoor zijn de kosten voor sanering 

hoger geworden dan vooraf gedacht. Inmiddels is het herstelwerk aanbesteed en zijn inventarisaties 

uitgevoerd. Een prognose gaat uit van een totaal bedrag voor sanering en herstel van in totaal 3,5 

miljoen euro. Na definitieve overdracht van het oude provinciehuis informeren wij u zo spoedig 

mogelijk over de totale kosten. 

 


