
 

 

 
 
 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie BEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 29 juli 2014   
ONS NUMMER 81066E03 REFERENTIE Ageeth Nijkamp 
NUMMER PS 2014BEM69 DOORKIESNUMMER 030-2582714 
BIJLAGEN - E-MAILADRES Ageeth.nijkamp@provincie-utrecht.nl 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Dagvaarding naar aanleiding van procesadvies Van Till Advocaten 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Graag informeren wij u over recente ontwikkelingen in de aansprakelijkstelling van de drie partijen (Horyon, 
Sanitas en Boot) die bij de sanering van het voormalige Provinciehuis betrokken waren.  
 
Aanleiding 
De afgelopen maanden heeft onze advocaat, de heer mr. L. de Jager van Van Till Advocaten, een procesadvies 
opgesteld waarin voldoende aanknopingspunten zaten om de aansprakelijkstelling van de drie partijen voort te 
zetten. Dit heeft ertoe geleid dat op 28 juli 2014 dagvaardingen zijn gezonden aan de drie partijen. Vier weken 
ervoor zijn zij vooraf hierover in kennis gesteld en is hen aangeboden de mogelijkheden voor minnelijke schikking 
te verkennen. Hier is door geen van de partijen op ingegaan. 
 
Voorgeschiedenis 
Eerder hebben wij u toegezegd u, meer dan gewoon is, te informeren over de voortgang in de 
aansprakelijkstellingen van Horyon, Sanitas en Boot.  
 
Essentie / samenvatting 
Het procesadvies van onze advocaat biedt voldoende aanknopingspunten om de aansprakelijkstelling voort te 
zetten. Aan de (advocaten van de) drie partijen zijn op 28 juli 2014 dagvaardingen gestuurd. Hiermee is een 
volgende stap gezet in het aansprakelijkstellingstraject van de drie partijen. Op het procesadvies van Van Till is in 
het kader van artikel 55 lid 1 van de Provinciewet, geheimhouding opgelegd. Indien gewenst kunnen Statenleden 
dit procesadvies onder geheimhouding inzien. De dagvaardingen zijn openbaar. Gelet op de omvang van deze 
documenten kunnen Statenleden deze tevens inzien bij de griffie. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De aansprakelijkstelling van de drie partijen is met de dagvaarding in de volgende fase gebracht.  
 
Financiële consequenties 

De (juridische) kosten die gemaakt worden in het aansprakelijkstellingstraject zijn verwerkt in de jaarrekening 
2013 en worden meegenomen in de jaarrekening 2014. 
 
 
 



 

  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Ondanks dat de partijen geen gebruik hebben gemaakt van het aanbod om een minnelijke schikking te 
verkennen, zou het alsnog tot een schikking kunnen komen met één of meerdere partijen gedurende de met deze 
dagvaarding gestarte procedure. Indien van schikking geen sprake is, wordt de uitspraak van de rechter 
afgewacht. Deze uitspraak wordt overigens niet op korte termijn verwacht. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


