GS brief aan Provinciale
Staten
Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl
Datum

Zie verzenddatum rechtsonder

Aan Provinciale Staten

Ons kenmerk

PZH-2020-737923414
DOS-2018-0001533
Bijlagen

1
Onderwerp

Asbestsanering Gebouw C
Geachte Statenleden
Inleiding
Op 17 oktober 2018 heeft U het Statenvoorstel met documentnummer PZH-2018-642726062
behandeld en besloten de sanering van asbest los te koppelen van de renovatie van Gebouw C
en hiervoor een PM-bedrag op te nemen in de begroting ten laste van de algemene middelen.
Volgend op de verhuizingen vanuit Gebouw C en het volledig leeghalen van het pand is in de
afgelopen maanden door een gespecialiseerd bureau onderzoek gedaan naar de aanwezigheid
van asbest. De uitkomst is dat asbest aanwezig is in Gebouw C. In de bijlage bij deze brief zijn de
mogelijke scenario’s uitgewerkt voor de sanering van het asbest. Voor de inhoud van de
scenario’s wordt verwezen naar de bijlage.
Gekozen scenario
Op basis van de afweging tussen de kosten voor sanering, overlast en consequenties voor het
beheer en onderhoud van Gebouw C is in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 12 mei
gekozen voor sanering volgens scenario 2: binnen asbestvrij, buiten asbestveilig. De kosten voor
dit scenario bedragen € 4,4 mln en zijn inclusief de vertraging van het renovatieproject als gevolg
van de sanering en het veiligstellen van asbest.
Met de keuze voor dit scenario is het pand, met de kennis van nu en op basis van het
uitgevoerde onderzoek en de proefsanering, aan de binnenzijde volledig asbestvrij en aan de
buitenzijde asbestveilig. Daarmee is het gebouw veilig te gebruiken voor alle bewoners in de
komende decennia, zijn de kosten beheersbaar en overzichtelijk en is de extra tijd benodigd voor
de sanering acceptabel te noemen. Voor de asbestbronnen aan de buitengevel wordt door de
afdeling FZ een asbestbeheersplan in gebruik genomen dat wordt opgenomen in het
gebouwdossier.
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