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Motie onderzoek huisvestingsdossier / asbest VERWOR'EN
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 apnl2013 ter behandeling van
het interpellatiedebat inzake het onderzoek naar het huisvestingsdossier

Constaterende:
dat GS door middel van een motie is opgedragen een onderzoek te doen naar
het huisvestingsdossier, waaronder begrepen het geschil met de koper van het
oude provinciehuis ter zake de sanering van het asbest;

dat de onderzoeker, Twijnstra Gudde, vooralsnog alleen interviews heeft
gepland en uitgevoerd met mensen uit de ambtelijk provinciale organisatie en
het volledige onduidelijk is of ook anderen nog zullen worden bevraagd;

dat in de commissie BEM is aangegeven dat waarheidsvinding niet de primaire
opdracht is van het onderzoek, maar dat er vooral wordt gezochtnaar
leermomenten;

dat het onduidelijk is of de door de staten ingediende vragen onafhankelijk
zullen worden beantwoord, nu GS in de cie BEM heeft aangegeven mogelijk
een deel van de vragen zelf te willen beantwoorden en Twijnstra Gudde
vooralsnog geen gesprekken heeft gepland met anderen dan mensen uit de
ambtelijke provinciale organisatie.

Spreekt als haar mening uit:
dat een onderzoek onmogelijk tot bevredigende resultaten kan leiden als niet
wordt gesproken met partijen die een voorname rol hebben gespeeld in en rond
het proces van asbestsaneren, waaronder: De Waal, Gemeente Utrecht, TNO,
BEM, Aksys, Vlasman, betrokken advocaten, Horyon, DCMR en Statenleden;

dat de door statenleden gestelde vragen door een onafhankelijke dienen te
worden beantwoord en niet door GS.

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

de onderzoeker, Twijnstra Gudde, te instrueren om de door leden van
provinciale staten gestelde vragen onafhankelijk te laten beantwoorden en
daarbij te streven naar waarheidsvinding, waarbij eventueel deskundigen
worden geraadpleegd;

ter beoordeling van het geschil met De Waal, onderdeel van het
huisvestingsdossier, te spreken met partijen die een voorname rol hebben
gespeeld, waaronder de partijen zoals hierboven veÍneld, en daawan
onaflrankelijk aan GS en verslag te doen,

de dag.en gaat over tot de


