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Onderwerp Statenbrief: informatie over afhandeling asbest aansprakelijkheidsprocedures 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 1 september jl. hebben wij u geïnformeerd over het faillissement van Horyon B.V. en het als gevolg daarvan 
schorsen van de procedure aansprakelijkheidsstelling. In onze opdracht heeft Van Till advocaten (het kantoor dat 
de provincie bijstaat in deze aansprakelijkheidsprocedures) getracht om regelingen tot stand te brengen, tegen zo 
gunstig mogelijke voorwaarden voor de provincie. Dit met het doel om de juridische procedures van 
aansprakelijkheidstelling te beëindigen. Zoals toen is aangekondigd zouden uw staten nader geïnformeerd 
worden over deze ontwikkelingen. Deze brief is daarvoor bedoeld. 
 
Aanleiding 
Naar aanleiding van het openbaar maken van het rapport van Twynstra Gudde en conceptrapporten van 
onderzoeksbureau Search over de dienstverlening van deskundigen bij de asbestsanering in het oude 
provinciehuis is besloten om deze deskundigen aansprakelijk te stellen.  
In 2013 zijn daarvoor procedures gestart waarbij de provincie de rechtbank heeft verzocht om in rechte vast te 
stellen dat het asbestsaneringsbedrijf Horyon en het laboratorium Sanitas B.V, dat in opdracht van Horyon de 
vrijgave van die sanering heeft verzorgd, nalatig zijn geweest in de uitvoering van hun werkzaamheden in 
verband met de sanering van het voormalige provinciehuis en aansprakelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende 
schade voor de provincie. Tevens is de provincie in dat jaar een procedure tegen Boot Organiserend 
Ingenieursbureau B.V. (hierna Boot) gestart. Dit bedrijf heeft in het voormalige provinciehuis een onderzoek 
gedaan naar de aanwezigheid van asbest.  
 
Op 1 september 2015 heeft de rechtbank het faillissement van Horyon uitgesproken. 
Dat heeft tot gevolg dat dit bedrijf ophoudt te bestaan. Door het faillissement van Horyon zien wij ons 
genoodzaakt om de aansprakelijkheidsprocedure tegen dat bedrijf niet verder voort te zetten. 
Omdat de claim tegen Horyon het overgrote deel van de totale vorderingen van de provincie op de drie 
voornoemde bedrijven beslaat hebben wij onze advocaat opdracht gegeven tot het tot stand brengen van 
regelingen, tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden met als doel om de juridische procedures van 
aansprakelijkheidstelling te beëindigen.  
In de vergadering van de Commissie BEM van 7 september jl. is het faillissement van Horyon kort besproken en 
heeft de portefeuillehouder aangekondigd terug te komen op het al of niet voortzetten van de procedures.  



 

  

 

Het overleg met de partijen heeft Van Till Advocaten meer tijd gekost dan oorspronkelijk was voorzien, dit is 
vooral teweeg gebracht omdat de curator van Horyon bepaalde zaken met de bank van Horyon moest 
afstemmen.  

Voorgeschiedenis 
Tijdens en ná het verkooptraject van het voormalige provinciehuis was de sanering van asbest een groot 
aandachtspunt. Uiteindelijk heeft het geleid tot het starten van aansprakelijkheidsprocedures.  
 
Essentie / samenvatting: 
Het faillissement van de grootste partij in de claim, Horyon, noodzaakte ons tot een afweging van zowel de 
principiële-, als de pragmatische kant van de zaak.  
De principiële kant is dat er sprake is van misstanden bij asbestsaneringsbedrijven. De samenleving (burgers, 
bedrijven en overheden) leidt hierdoor nadeel.  
De pragmatische kant is dat de provincie als decentrale overheid verantwoord moet omgaan met de inzet van 
publieke middelen, opdat de inzet aan mensen en middelen in verhouding blijft staan tot datgene dat de provincie 
er eventueel als uitkomst van een langlopende procedure nog uit kan krijgen.  
In nauw overleg met onze advocaat zijn wij tot afweging gekomen dat door de nieuwe ontwikkeling van het 
faillissement van de partij waarop de grootste claim ligt, de nog te leveren inzet en mogelijke uitkomsten niet 
langer met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht.  
Onze conclusie is dat de kosten niet meer opwegen tegen het mogelijke rendement.  
 
Voor wat betreft de principiële kant moet geaccepteerd worden dat spelers in het asbestveld door kunnen gaan 
met een manier van werken die de provincie als niet correct heeft ervaren. Voor de provincie Utrecht kan wellicht 
als “voordeel” worden aangemerkt dat in ieder geval een grote speler in het veld, die zijn werk aantoonbaar niet 
goed heeft gedaan, nu geen deel meer uitmaakt van die markt. Ook de certificaten die de eigenaar van het bedrijf 
op zijn naam heeft staan zijn niet meer geldig.  
 
Stand van zaken met betrekking tot bereiken van beëindigingsregelingen 
Wij zijn er in geslaagd om met Sanitas en Boot afzonderlijk tot regelingen te komen. Hiervoor zijn inmiddels de 
beëindigingsovereenkomsten ondertekend door partijen. 
Dit betekent dat er geen nadere kosten meer gemaakt worden in deze procedures en de risico’s in verband met 
die van de baan zijn.  
De inhoud van deze regelingen komt, in hoofdlijnen, op het volgende neer. Partijen beëindigen de procedure/hun 
geschil met gesloten beurzen, zij dragen hun eigen (proces)kosten, verlenen elkaar over en weer finale kwijting 
voor al hetgeen zij nu of te eniger tijd van elkaar te vorderen (mochten) hebben in verband met (werkzaamheden 
in het kader van) de sanering van asbest in het voormalig provinciehuis en de gerechtelijke procedure(s) tussen 
partijen worden definitief beëindigd.  
 
De stand van zaken in de procedure tegen Horyon is als volgt. Het is uw staten bekend via de brief van 1 
september jl. dat de rechtbank op 15 april 2015 de vordering van Horyon en Sanitas tot afgifte van stukken door 
de provincie Utrecht met een tussenvonnis heeft toegewezen, op straffe van een dwangsom.  
De curator heeft op basis van die uitspraak een substantiële vergoeding als voorwaarde gesteld voor beëindiging 
van de integrale procedure tegen Horyon. Wij hebben besloten daar niet aan tegemoet te komen.  
 
Wij hebben, op advies van onze advocaten, de lijn gekozen om genoemd tussenvonnis, waaraan de dwangsom 
is verbonden, van tafel te krijgen, wat de mogelijkheid vergroot om alsnog met de curator tot een regeling tot 
beëindiging van de procedure te komen. Dit maakt het noodzakelijk dat de procedure tegen Horyon in incidenteel 
appel bij het gerechtshof wordt voortgezet. Vanwege de beëindigingsovereenkomst met Sanitas zullen wij het hof 
verzoeken om die appelprocedure te stoppen. 
De uitspraak van het hof in het appel kan tot gevolg hebben dat het tussenvonnis van de rechtbank ongedaan 
wordt gemaakt of dat de nadelige gevolgen daarvan voor de provincie worden beperkt. Uiteraard zal de provincie 
in die procedure aangeven dat door het faillissement van Horyon er geen belang is voor deze partij om stukken te 
verkrijgen en dat het er op lijkt dat het alleen om een financieel belang gaat van het mogelijk kunnen incasseren 
van een dwangsom. En daarvoor is de wettelijke regeling niet bedoeld.  
Ongeacht wat de uitkomst van dat appel is, zal daarna de procedure tegen Horyon dienen te worden beëindigd, 
gezien het faillissement van Horyon. 
Momenteel bevindt dit appel zich in de fase dat de provincie bij het gerechtshof de dagvaarding heeft ingediend. 
De provincie had om uitstel van behandeling gevraagd vanwege de ontwikkelingen rond Horyon, waarvoor nu 
geen reden meer is.  
Er zullen in deze procedure schriftelijke rondes volgen en mogelijk zal, als het gerechtshof dat nodig acht, een 
mondelinge behandeling (zitting) georganiseerd worden. Dat zal dan, naar verwachting, na de zomerperiode van 
dit jaar zijn.  
 
Wij zullen u blijven informeren over belangrijke ontwikkelingen in deze zaak. 
 



 

  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het voorkomen van kosten, die niet tegen de mogelijke baten opwegen. Wij vinden echter nog steeds dat deze 
bedrijven hun werk niet goed hebben gedaan.  
 
Financiële consequenties 

Er zijn geen nieuwe financiële consequenties aanwezig. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

N.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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

 
 

 
 


