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1 Toelichting op het onderzoek 

1.1 Aanleiding 
Op 18 juli 2012 wordt tijdens renovatiewerkzaamheden aan een flat van woningbouwcorporatie 
Mitros asbest gevonden op een plek (achter de kitvoeg, onder de dakrand) en van een type (niet 
hechtgebonden amosiet) dat niet werd vermoed. In de dagen na 18 juli blijkt asbest vrijgekomen en 
verspreid te zijn over de flat en in de directe omgeving van de flat. Op 22 juli 2012 neemt dit voorval 
de omvang van een calamiteit aan. Na contact met de meldkamer worden hulpdiensten ingezet. De 
betreffende flat, en later ook de twee aanpalende flats, worden ontruimd en een gebied om de flat 
heen wordt afgezet. 
 
De nasleep van de calamiteit is fors. Bewoners moeten worden opgevangen en van de noodzakelijke 
spullen voorzien, de woningen in de flats moeten worden onderzocht op asbest, de besmette 
woningen en plekken moeten worden schoongemaakt of gesaneerd, een aantal bewoners heeft zorg 
nodig en over dit alles moet worden gecommuniceerd. Dit vergt een grootschalige en intensieve 
inspanning van gemeente, hulpdiensten en Mitros.  
 
Mitros wil de ervaringen met de asbestcalamiteit benutten om in de toekomst voorbereid te zijn op dit 
soort situaties. Mitros heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (vanaf hier: 
COT) gevraagd de aanpak te evalueren. Het doel is het benoemen van lessen.  

1.2 Onderzoeksopdracht  
Om lessen te kunnen trekken heeft Mitros de volgende hoofdvragen geformuleerd: 
1. Wat zijn de relevante feiten als het gaat om het ontstaan en het verloop van het incident aan de 

Stanley/ Marco Pololaan? 
2. Wat was de verantwoordelijkheid van Mitros in de voorfase van het incident? Dit mede in relatie 

tot de verantwoordelijkheid van anderen (zoals aannemers, saneringsbedrijven, 
risicoadviseurs)?1 Voorbeelden van thema's zijn: onderhoud, sanering en detectie. 

3. Wat was de verantwoordelijkheid van Mitros in het incident- en crisismanagement in reactie op 
het vrijkomen van het asbest? Dit mede in relatie tot de verantwoordelijkheid van anderen 
(gemeente, Veiligheidsregio Utrecht, politie, huurders zelf). Voorbeelden van thema's zijn: 
veiligheidsmaatregelen, communicatie met huurders, opvang en herhuisvesting. 

4. In welke mate en op welke aspecten heeft Mitros de eigen verantwoordelijkheid waargemaakt 
met betrekking tot het incident zoals bedoeld in vragen 2 en 3?  

5. In welke mate en op welke wijze heeft Mitros baat gehad bij dan wel last gehad van 
afhankelijkheden van anderen? 

6. Welke lessen kunnen worden geleerd van de ervaringen met het asbestincident, zowel in de 
voor- als in de acute fase met betrekking tot het incident- en crisismanagement? 

 
Verhouding tot onderzoek Commissie Jansen 
Het COT onderzoek liep parallel aan het onderzoek van de Commissie Jansen. De Commissie 
Jansen voert in opdracht van het College van B&W van de gemeente Utrecht onderzoek uit naar de 
asbestcalamiteit. De commissie heeft de volgende opdracht: 
 

"De commissie doet onderzoek naar de vergunningverlening en de wijze waarop invulling is 
gegeven aan het toezicht op nakoming van de vergunningvoorwaarden en de handhaving 
daarvan, en de respons op het aantreffen van niet verwacht asbest en de rol en 
verantwoordelijkheden van de verschillende instanties daarbij inclusief de (crisis)communicatie en 
de gevolgen van de vondst van asbest voor de volksgezondheid. Daartoe zullen ook alle 
relevante feiten op een rij worden gezet."2  

 

                                                        
1 Hierbij kijken we nadrukkelijk ook naar de RvC van Mitros 
2 Brief van College van B&W aan de heer Rötscheid (directeur Mitros) met als onderwerp "Instellingsbesluit onderzoekscommissie", 28 
augustus 2012 
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Het onderzoek van de commissie gaat daarmee over het handelen van alle betrokken instanties.  
 
In ons onderzoek staan de rol en het handelen van Mitros in de calamiteit centraal. Het onderzoek 
richt zich op de vraag of Mitros haar verantwoordelijkheden heeft waargemaakt. Alleen daar waar dit 
handelen wordt beïnvloed door het handelen van andere instanties, wordt het optreden van die 
instanties meegenomen in dit onderzoek (zie onderzoeksvraag 5).3

1.3 Afbakening 
Naast de bovengenoemde afbakening van het onderzoek op de rol en het handelen van Mitros in de 
calamiteit is het onderzoek afgebakend in de tijd. We maken voor dit onderzoek onderscheid in de 
voorfase en de acute fase. 
 
De voorfase is de fase voorafgaand aan de calamiteit. Als startmoment hanteren we mei 2009. In die 
maand vinden asbestinventarisaties plaats aan de Stanleylaan en de Marco Pololaan. De 
asbestinventarisaties dienen als basis voor de aanvraag van een sloopvergunning voor de 
voorgenomen renovatie. De voorfase duurt tot aan de start van de asbestsaneringswerkzaamheden 
op 16 juli en omvat de voorbereidende activiteiten. 
 
De acute fase start op 16 juli, als asbestsaneringsbedrijf Flexsa start met de 
asbestsaneringswerkzaamheden aan de Stanleylaan 19-133. De acute fase eindigt op 3 augustus, 
als de gemeentelijke crisisorganisatie wordt afgeschaald en de taken uit de nafase bij Mitros 
overgaan van het crisisteam naar een projectteam. Daarmee is de calamiteit niet voorbij, maar 
worden de activiteiten onderdeel van de staande organisatie en het bestaande takenpakket.4  

1.4 Onderzoeksmethoden 
Centraal in de onderzoeksmethode staat het opstellen van een feitenreconstructie. De 
feitenreconstructie geeft relevante feiten weer in de voorfase en de acute fase en vormt daarmee de 
basis voor de beoordeling van het handelen van Mitros en het identificeren van lessen. De 
feitenreconstructie is gebaseerd op een analyse van ruim 400 documenten, aangevuld met input uit 
gesprekken met 26 respondenten. Het betrof medewerkers van Mitros, maar ook betrokken 
onderzoeks- en saneringspartijen (zie bijlage). 
 
De uitkomsten van deze acties zijn verwerkt in een concept feitenreconstructie. Deze 
feitenreconstructie is stap voor stap ontwikkeld: van een overzicht op basis van documenten tot 
gerichte aanvullingen vanuit interviews en nieuwe, aanvullende documenten en gesprekken. De 
concept feitenreconstructie is voorgelegd aan de opdrachtgever ter feitelijke toetsing. Vervolgens is 
de definitieve feitenreconstructie opgesteld.  
 
Op basis van deze feitenreconstructie is een analyse uitgevoerd en zijn conclusies getrokken. Als 
analytisch kader is gebruik gemaakt van relevante wet- en regelgeving en inzichten over 
crisismanagement. Het projectteam van het COT is aangevuld met een jurist en een 
asbestdeskundige.5 Zij hebben specifieke input geleverd en kritisch meegelezen met de rapportage. 

1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 start met een korte toelichting op de crisisgevoeligheid van asbest. Dit is relevante 
context voor het lezen van de feiten en van de onderzoeksbevindingen. In hoofdstuk 3 volgt een 
samenvatting van de feitelijke gebeurtenissen. In de bijlage treft u een detailreconstructie. Hoofdstuk 
4 bevat de bevindingen van dit onderzoek. Een meer specifieke (en feitelijke) beantwoording van de  

                                                        
3 Het onderzoek van de Commissie Jansen zorgt voor een beperking voor het onderhavige onderzoek. We hebben geen gesprekken 
kunnen voeren met betrokkenen van de gemeentelijke diensten en andere overheidsinstanties. Daarom hebben we ons voor het 
beschrijven van het overheidsoptreden moeten beperken tot de beschikbare, schriftelijke bronnen (bv. verslagen van crisisteam 
vergaderingen). 
4 Op het moment van schrijven van dit rapport konden nog niet alle bewoners terugkeren naar hun woning 
5 Wij hebben ondersteuning gekregen vanuit Boot-advocaten en DHV Royal Haskoning 
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onderzoeksvragen is als bijlage opgenomen. In onderstaande tabel staat vermeld waar in het rapport 
de onderzoeksvragen worden beantwoord. De aanbevelingen staan in hoofdstuk 5. Overige 
achtergrondinformatie of toelichting is opgenomen in bijlagen. 
 

 Onderzoeksvraag Antwoord 
1. Relevante feiten Bijlage A 
2. Verantwoordelijkheid Mitros in de voorfase Bijlage B 
3. Verantwoordelijkheid Mitros in de acute fase  Bijlage B 
4. Mate waarin verantwoordelijkheden zijn waargemaakt Bijlage B 
5. Afhankelijkheden van anderen Hoofdstuk 4 
6. Lessen  Hoofdstuk 4 & 5 
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2 Relevante context: crisisgevoeligheid van asbest 
 
Voor de eerste maal acteren in buitengewone omstandigheden 
Er vinden met enige regelmaat asbestmeldingen dan wel reguliere saneringen plaats bij corporaties. 
Dit was de eerste calamiteit rond asbest die uitgroeide tot een heuse crisis. Deze calamiteit was 
daarmee voor Mitros de eerste maal dat zij te maken kreeg met een grootschalige crisis. De 
corporatie kon dan ook geen beroep doen op eerdere ervaringen met crisisbeheersing. Het 
betekende dat de omvang van op zich bekende activiteiten, zoals de ontruiming van besmette 
woningen, het schoonmaken en saneren en de opvang van de bewoners in een hotel, veel 
grootschaliger waren dan normaal het geval was.  
 
Hierbij geldt dat een grote calamiteit of crisis meer is dan de optelsom van een aantal kleine 
incidenten. Het is eerder, qua dynamiek en impact, een incident in het kwadraat. Het betekende voor 
Mitros ook een eerste kennismaking met de crisisbeheersingsorganisatie van de gemeente en de 
hulpdiensten. Crises zijn van nature buitengewone omstandigheden. Dat betekent dat betrokken 
personen (en organisaties) vaak voor de eerste keer in die omstandigheden, onder tijdsdruk en in 
een context van onzekerheid, moeten acteren. Dat uitgangspunt hebben wij meegenomen in de 
beoordeling van het optreden van Mitros. Nadrukkelijk gaat het daarbij niet om oordelen en 
afrekenen, maar om het, vanuit inzicht in en gevoel voor de complexiteit van crisisomstandigheden 
en -management, identificeren van lessen. 
 
Risicoperceptie 
Het feit dat in deze calamiteit asbest een centrale rol inneemt, zorgt voor een bijzondere dimensie. 
Het zorgt voor een hoger zogenoemd crisispotentieel, zo blijkt na het invullen van onderstaande 
risicoperceptietabel (in rood). Anders gezegd: geen business as usual, maar unusual business.  
 
Dimensie Hoog risico Laag risico 
Ernst van de gevolgen Veel slachtoffers per gebeurtenis Weinig slachtoffers per gebeurtenis 
Waarschijnlijkheid 
optreden 

Hoge waarschijnlijkheid Lage waarschijnlijkheid 

Catastrofaal potentieel Slachtoffers geclusterd naar tijd 
en plaats 

Slachtoffers willekeurig verspreid in 
tijd en plaats 

Omkeerbaarheid Onomkeerbare gevolgen Omkeerbare’ gevolgen 
Vertraagde effecten Uitgestelde chronische effecten Effecten direct zichtbaar 
Impact op toekomstige 
generaties 

Risico’s gelijk verdeeld of voor 
toekomstige generaties 

Risico’s gedragen door huidige 
generatie 

Impact op kinderen Vooral risico voor kinderen Risico vooral volwassenen 
Slachtoffer identiteit Identificeerbare slachtoffers Statistische slachtoffers 
Bekendheid Ongekende risico’s Gekende risico’s 
Begrip Gebrek aan begrip voor 

mechanismen en processen 
Individuen begrijpen mechanismen 
en processen 

Wetenschappelijke 
onzekerheid 

Onduidelijke of onzekere risico’s 
voor wetenschappers 

Wetenschappers kennen veelal de 
risico’s 

Vrees Risico’s roepen angst op Risico wordt niet gevreesd 
Vrijwilligheid Blootstelling onvrijwillig Risico bewust genomen 
Beheersbaarheid Weinig persoonlijke controle over 

het risico 
Enige persoonlijke controle over 
risico 

Inzicht baten Baten worden betwijfeld Duidelijke baten 
Equity  
 

Degenen die risico lopen hebben 
weinig baten 

Verdeling van risico’s en baten lijkt 
gelijk 

Institutioneel 
vertrouwen 

Laag vertrouwen in 
verantwoordelijke instituties 

Verantwoordelijke instituties worden 
vertrouwd 

Persoonlijk 
belang/aandeel 

Individuen lopen risico Individuen lopen geen risico 

Toekennen schuld Menselijke fout Natuurlijke oorzaak risico 
Media-aandacht Veel  (hoge actualiteitswaarde) Weinig (lage actualiteitswaarde) 
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Het vorige overzicht van dimensies in risicoperceptie maakt het mogelijk een inschatting te maken 
van het crisispotentieel.6 Hoe hoger het gepercipieerde risico, hoe groter het crisispotentieel. 
 
Verwachte knelpunten 
Tel hierbij de volgende aspecten op die het crisisgehalte van deze kwestie beïnvloeden, en het wordt 
zeer voorspelbaar hoe en waarom een asbestkwestie kan escaleren van incident tot crisis: 
- Asbest heeft een grote mediagevoeligheid. 
- Er bestaat een groot verschil tussen objectieve en subjectieve veiligheid: los van de feitelijke 

veiligheid kunnen mensen zich onveilig voelen. 
- Er zijn voortdurend discussies tussen deskundigen; deskundigen die het bovendien onderling 

zelden met elkaar eens zijn. 
- Er is een voorspelbare botsing tussen een meer 'technisch inhoudelijke' benadering (in cijfers 

uitgedrukte risicoberekeningen) met vele nuances en een binaire bestuurlijke wereld (het is veilig 
of niet). 

- Het blijkt steeds moeilijk om ingewikkelde inhoudelijke problematiek op begrijpelijke wijze te 
communiceren naar betrokken burgers. 

- Inschattingen over de duur van een verstoring, sanering, ontruiming en dergelijke blijken steeds 
te positief zijn (zogenaamd planningsoptimisme). Dit mede vanuit de wens om de situatie zo snel 
mogelijk op te lossen. 

 
Bovenstaande factoren stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de besluitvorming. De kunst is om, op 
basis van de juiste expertise, proportionele maatregelen te nemen en deze maatregelen ook steeds 
goed uit te leggen. Hierbij hoort ook het oog blijven houden voor de impact van getroffen 
maatregelen op gedupeerden, naaste betrokkenen en de brede bevolking.  
 
Met deze context in het achterhoofd hebben wij de gebeurtenissen en maatregelen geanalyseerd en 
beoordeeld. In het volgende hoofdstuk vatten wij de gebeurtenissen samen. De conclusies volgen in 
hoofdstuk 4. 

                                                        
6 Covello, V. T. (1989). Issues and problems in using risk comparisons for communicating right- to- know information on chemical risks. 
Environmental Science and Technology, 23, 1444- 1449 
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3 Samenvatting van de gebeurtenissen 
 
In 2009 start Mitros met de voorbereiding van de renovatie van de flats aan de Stanleylaan en Marco 
Pololaan. In juli 2012 leidt de detectie van een onverwacht type asbest op een onverwachte plek tot 
de asbestcalamiteit. In dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste gebeurtenissen samen in de fase 
voor de calamiteit (voorfase: mei 2009 tot 16 juli 2012) en in de fase van de calamiteit en de 
bestrijding (acute fase: 16 juli 2012 tot 3 augustus 2012). In Bijlage A geven we een uitgebreide 
feitenreconstructie. 

3.1 Voorfase 
In deze paragraaf beschrijven we in chronologische volgorde de renovatiewerkzaamheden aan de 
woningen aan de Stanleylaan en Marco Pololaan. We geven antwoorden op de volgende deelvraag: 
hoe verloopt het proces tot aan de start van de asbestsanering aan de buitenkant van de flat aan de 
Stanleylaan op 13 juli (wanneer Oskam of Flexsa sloopmelding aan de gemeente doet)? Als 
startpunt hanteren we mei 2009. Dan worden asbestinventarisaties in complexen 1188 (Marco 
Pololaan) en 281 (Stanleylaan) uitgevoerd. In onderstaande tijdslijn staan de belangrijkste 
gebeurtenissen.  
 

Tijdslijn voorfase 
Mei/augustus 2009 Eerste asbestinventarisaties door BME  

Medio 2010 
 

- Meervoudige aanbesteding met afstandsverklaring aan Van Wijk (nog 
geen opdracht) 

- Afspraken over samenwerking in bouwteamverband 
Najaar 2010 
 

Asbestinventarisatie Sanitas van mogelijke toepassingen van asbest binnen 
240 woningen 

2011 
 

- Nieuw renovatieontwerp interieur en exterieur 
- Asbestoverleg 
- Omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen 

Januari en februari 2012  
 

- Opdracht aan Van Wijk renovatiewerkzaamheden casco en interieur 
- Voorbereiden renovatie 

Februari 2012 
 

Aanvullende asbestinventarisaties Sanitas aan de buitenkant van de 
woningen: hieruit blijkt dat sprake is van asbesthoudende kit 

Maart 2012 Start renovatie Van Wijk aan de binnenkant van de woningen 
Mei 2012 Start renovatie Van Wijk aan de buitenkant van de woningen 

 
In het voorjaar en de zomer van 2009 laat Mitros de eerste asbestinventarisaties aan de flats aan de 
Stanleylaan en de Marco Pololaan uitvoeren door gecertificeerd bureau BME. Deze inventarisaties 
dienen om een sloopvergunning aan te vragen bij de gemeente.  
 
In 2010 zoekt Mitros een aannemer voor het uitvoeren van de renovaties. Na een meervoudige 
aanbesteding selecteert Mitros Van Wijk Vastgoedonderhoud (vanaf nu: Van Wijk). Mitros en Van 
Wijk spreken af om samen te werken in een bouwteamverband. In een bouwteamverband is geen 
sprake van een klassieke opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie, maar werken partijen als partners 
samen de plannen uit en komen ze tot afspraken over de uitvoering. De aannemer is in dit soort 
constructies niet alleen maar uitvoerder, maar ook adviseur. Vanaf 2010 komen Mitros en Van Wijk 
regelmatig bijeen in een bouwteamvergadering. 
 
In het najaar van 2010 besluiten de partijen tot het laten uitvoeren van asbestinventarisaties aan de 
binnenkant van de woningen. De letterlijke tekst luidt: "Hierbij verstrekken wij u opdracht voor een 
inventarisatie type A conform de SC-540 in onze complexen 281 en 1188, 240 portiekflats 
Stanleylaan en Marco Pololaan in Utrecht." Sanitas Milieukundig Adviesbureau (vanaf nu: Sanitas) 
krijgt de opdracht om deze inventarisaties te doen. In november en december 2010 wordt in alle 
woningen onderzoek gedaan en worden diverse asbesttoepassingen gedetecteerd. Achteraf is er 
discussie over of de opdracht aan Sanitas voor asbestinventarisatie ook de buitenkant van de 
woningen betrof. Feit is dat de buitenkant in de inventarisatie niet is meegenomen. 
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Ondertussen werken Mitros, Van Wijk en een architect verder aan het ontwerp. In het najaar van 
2011 is het nieuwe renovatieontwerp klaar. Mitros voert asbestoverleg met RPA Advies over acties 
die moeten worden uitgevoerd om het vrijkomen van asbest te voorkomen. Op 14 juli 2011 dient 
Mitros de aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de woningen aan de Marco Pololaan en 
de Stanleylaan bij de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht verleent de betreffende 
omgevingsvergunning op 22 september 2011. 
 
Mitros sluit op 3 januari 2012 met aannemer Van Wijk een overeenkomst tot het uitvoeren van 
casco- en interieurwerkzaamheden in de flats aan de Stanleylaan en de Marco Pololaan. Van Wijk 
en Mitros voeren in januari en februari 2012 diverse bouwvergaderingen om de werkzaamheden 
voor te bereiden. Er wordt onder andere gesproken over de strenge wet- en regelgeving met 
betrekking tot asbest. Op 20 februari 2012 doet Van Wijk een melding van de 
renovatiewerkzaamheden bij de Inspectie SZW, waaronder de beoogde duur van de 
werkzaamheden en geselecteerde (onder)aannemers.  
 
In februari 2012 attendeert Van Wijk Mitros erop dat de kitvoegen aan de gevel mogelijk 
asbesthoudend zijn. Daarop krijgt Sanitas de opdracht om een asbestinventarisatie uit te voeren 
naar de kitvoegen aan de gevel. Sanitas rapporteert op 15 en 21 februari. Uit de inventarisatie blijkt 
dat veruit het grootste deel van de onderzochte kitvoegen asbesthoudend is. De rapporten en het 
verslag van de bouwvergadering over het rapport maken niet expliciet melding van de kitranden 
onder de dakrand. Echter, het rapport van 15 februari geeft wel aan dat "gezien de overige resultaten 
alle kit tussen de betonconstructie en betonnen panelen als asbesthoudend (moet) worden 
beschouwd." 
 
Van Wijk en Mitros spreken af om later nog te bekijken welke kitvoegen daadwerkelijk gesaneerd 
gaan worden. Dit hangt af van de staat van de kitvoegen. In mei 2012 wordt besloten om de 
kitvoegen onder de dakrand toch te saneren, in verband met de slechte staat van delen van deze 
voeg. Van Wijk huurt Oskam, een gespecialiseerd en gecertificeerd bureau, in om het 
asbestsaneringsdeel van de renovatie uit te voeren. 
 
In maart 2012 start Van Wijk met de renovatiewerkzaamheden binnen in de woningen. De uitvoering 
verloopt niet soepel. Bewoners blijken niet goed geïnformeerd over de werkzaamheden en Van Wijk 
krijgt te maken met wisselingen in personeel door uitval. Diverse bewoners zijn ontevreden over het 
verloop van het project. Van Wijk en Mitros bespreken de problemen en maken afspraken over een 
rustperiode om de werkzaamheden goed op de rit te krijgen. Ook worden afspraken gemaakt over 
communicatie naar bewoners. 
 
In mei 2012 beginnen de werkzaamheden aan de buitenkant van de woningen. De Inspectie SZW 
doet een inspectie en constateert een aantal tekortkomingen in de uitvoering van de asbestsanering. 
De partijen spreken af dat Sanitas steekproefsgewijs controles gaat uitvoeren. 
 
Op 13 juli 2012 doet Oskam/Flexsa7 een sloopmelding met verwijzing naar het 
asbestinventarisatierapport van 15 februari 2012. 

3.2 Acute fase 
In dit hoofdstuk beschrijven we chronologisch de gebeurtenissen vanaf de start van de 
saneringswerkzaamheden aan de flat aan de Stanleylaan, nummer 19-133. We beschrijven de 
gebeurtenissen tot en met 3 augustus, als de gemeentelijke crisisorganisatie wordt afgeschaald en 
de taken van het crisisteam van Mitros worden overgedragen aan een projectteam. In onderstaande 
tijdslijn geven we de belangrijkste gebeurtenissen in de acute fase weer. 

                                                        
7 Flexsa is een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf dat door Oskam als onderaannemer wordt ingezet 
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Tijdslijn acute fase 
18 juli Constatering asbestbesmetting 
19 juli - Ontruiming van twee woningen aan de Stanleylaan 

- Inlichting gemeente over asbestbesmetting 
21 juli Ontruiming van drie woningen aan de Stanleylaan 
22 juli - Constatering besmetting in vijf woningen 

- Inlichting gemeente over asbestbesmetting in publieke ruimte 
- Opschaling naar GRIP 2, inschakeling hulpdiensten 
- Afzetten gebied (13.30 uur), vergroten afgezet gebied (14.45 uur), verkleinen 

afgezet gebied (22.10 uur) 
- Brieven aan bewoners over ontruimen flat door mannen in beschermende 

pakken 
- Ontruiming flat 1 (17.30 uur) 
- Noodbevel of noodverordening? 
- Communicatie via: rampenzender, actiecentrum, voorlichter Mitros in 

opvanglocatie, informatienummer gemeente, geluidswagens en websites van 
de gemeente en Mitros 

23 juli - Vrijwillige ontruiming flat 2 en 3 (14.00 uur) 
- Ontruiming eengezinswoningen (22.00 uur) 

Vanaf 27 juli Bewoners naar logeerwoningen 
Vanaf 2 augustus Bewoners terug naar Marco Pololaan (flat 2) 
3 augustus - Afschalen crisisorganisatie gemeente 

- Overdracht taken van crisisteam Mitros naar projectorganisatie staande 
organisatie 

 
De asbestsanering aan de flat Stanleylaan 19-133 start op maandag 16 juli. Op maandag vinden de 
voorbereidingen plaats, op dinsdag start Flexsa, de uitvoerder die als onderaannemer van Oskam de 
sanering uitvoert, met de feitelijke sanering. 
 
Op woensdag 18 juli, na het saneren van een lange en korte zijde van de flat (volgens Sanitas na 
circa 73 dilatatievoegen), constateert Flexsa, na de start aan de tweede lange zijde van de flat, dat er 
achter de te verwijderen asbesthoudende kit onder de dakranden nog meer asbestverdacht 
materiaal aanwezig is. Dit verdachte materiaal was niet eerder opgemerkt en stond niet vermeld in 
de asbestinventarisatierapportage op basis waarvan de werkzaamheden waren gestart en 
uitgevoerd. Flexsa waarschuwt Oskam, Oskam waarschuwt Van Wijk en de partijen nemen contact 
op met Mitros. Sanitas komt langs om het vrijgekomen asbest te onderzoeken. De uitvoerder dicht 
de voeg af om verdere besmetting te voorkomen. 
 
Op 19 juli deelt Sanitas de eerste resultaten van het onderzoek mee in overleg met Mitros, Van Wijk 
en Oskam. Sanitas duidt de vrijgekomen asbest als "spuitasbest". Omdat tijdens een visuele 
inspectie asbest is geconstateerd op de balkons van twee woningen aan de Stanleylaan, wordt 
besloten de bewoners van deze woningen elders te huisvesten, om onderzoek te kunnen doen. 
Mitros meldt per email de besmetting aan de gemeente. 
 
Op vrijdag 20 juli geeft Mitros Sanitas de opdracht om asbestonderzoek te doen in alle woningen en 
op de balkons van de derde en vierde verdieping van de flat Stanleylaan 19-133. Op zaterdag 21 juli 
blijken drie woningen aan de binnenkant besmet. Ook deze bewoners worden elders gehuisvest, 
zodat verder onderzoek kan plaatsvinden. Ook besluiten Mitros en Sanitas dat onderzoek nodig is op 
de eerste en tweede verdieping van de flat en in de directe omgeving (garagedaken). De andere 
bewoners van de flat worden geïnformeerd met een brief. Daarin wordt geadviseerd om ramen en 
deuren dicht te houden. Mitros stuurt een mail aan de GG &GD met een update over de situatie en 
met het verzoek om met spoed af te stemmen over een plan van aanpak. 
 
Op zondagochtend 22 juli stuurt Sanitas de eerste resultaten van het onderzoek naar Mitros. Uit dit 
onderzoek blijkt dat ook buiten de bronflat, op de garagedaken, een besmetting is geconstateerd. 
Mitros geeft Sanitas de opdracht voor verder onderzoek van de buitenruimte (portieken, balkons en 
terrein rondom de Stanleylaan en Marco Pololaan). 
 



 

Omdat er asbest is aangetroffen in de publieke ruimte, waarschuwt Mitros rond 11.00 uur telefonisch 
de piketdienst Toezicht en Handhaving van de gemeente. Deze adviseert de meldkamer te bellen, 
waarop Mitros 112 belt. De meldkamer schakelt de brandweer, politie en GHOR in. Binnen een half 
uur zijn de hulpverleningsdiensten aanwezig. GRIP 1 wordt afgekondigd en er wordt een Commando 
Plaats Incident (CoPI) ingericht. Het motorkapoverleg (voorloper van het CoPI) besluit tot afzetting 
van het gebied rond Stanleylaan 19-133 en Marco Pololaan. Het CoPI besluit vrij snel het afgezette 
gebied te vergroten. Na een uur wordt het afgezette gebied verder vergroot. 
 
Rond 15:30 uur wordt opgeschaald naar GRIP 2 en komt een beleidsteam (BT) en een Regionaal 
Operationeel Team (ROT) bij elkaar. Het BT besluit om flat Stanleylaan 19-133 (flat 1) te ontruimen. 
De loco-burgemeester geeft een noodbevel af wat het afgezette gebied tot verboden gebied maakt 
en bewoners verplicht hun huis te verlaten. Het BT besluit tot inzet van de 
rampencommunicatiekanalen (rampenzender RTV Utrecht, Gemeentelijk Actiecentrum 
Communicatie) om bewoners in het afgezette gebied op te roepen ramen en deuren dicht te houden 
en binnen te blijven.  

 
Brandweermannen in bescher-mende kleding brengen een brief aan de bewoners van de flat waarin 
staat dat ze hun woning moeten verlaten. Na 17.00 uur wordt de ontruiming uitgevoerd. Bewoners 
worden naar een opvanglocatie gebracht en later in hotels gehuisvest. 's Avonds ontvangen de 
bewoners van de twee aanpalende flats en de eengezinswoningen een brief waarin hen wordt 
geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden en de calamiteitenzender goed in de gaten te 
houden. Later die avond wordt het afgezette gebied verkleind. 
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Afgezet gebied

Amerikalaan 38 t/m 46 en Stanleylaan 1 t/m 11 en 17 t/m 135 (flat 1)

Marco Pololaan 12 t/m 106 (flat 2) en Afrikalaan 39 t/m 47

Stanleylaan 2 t/m 110 (flat 3) en Afrikalaan 1 t/m 7

1

3

2

Afgezet gebied

Amerikalaan 38 t/m 46 en Stanleylaan 1 t/m 11 en 17 t/m 135 (flat 1)

Marco Pololaan 12 t/m 106 (flat 2) en Afrikalaan 39 t/m 47

Stanleylaan 2 t/m 110 (flat 3) en Afrikalaan 1 t/m 7

Afgezet gebied

Amerikalaan 38 t/m 46 en Stanleylaan 1 t/m 11 en 17 t/m 135 (flat 1)

Marco Pololaan 12 t/m 106 (flat 2) en Afrikalaan 39 t/m 47

Stanleylaan 2 t/m 110 (flat 3) en Afrikalaan 1 t/m 7
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3
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Op maandag 23 juli blijken ook portieken van de twee aanpalende flats besmet, waarop het BT 
besluit om bewoners van deze flats dringend te verzoeken om hun woning te verlaten. Ook de 
bewoners van de eengezinswoningen in het afgesloten gebied krijgen dit verzoek. In de middag en 
de avond worden deze bewoners opgevangen in hotels. 
 
Op 23 juli wordt binnen Mitros een crisisorganisatie opgetuigd. Na een paar dagen krijgt deze een 
meer definitieve vorm. Vanuit het crisisteam worden verschillende processen gecoördineerd: 
- Technische afhandeling: het in kaart brengen van de besmetting door middel van 

asbestonderzoek, het laten schoonmaken of saneren van besmettingen en het laten uitvoeren 
van eindcontroles. 

- Huisvesting: het huisvesten van de bewoners, in eerste instantie in hotels, later in 
logeerwoningen. 

- Communicatie: communicatie met pers, met bewoners en met medewerkers over de calamiteit, 
over wat er te gebeuren staat en waar bewoners recht op hebben. 

- Zorg: zorg aan bewoners, eerst in de hotels, later in de logeerwoningen. 
 
In eerste instantie is de verwachting dat bewoners na een paar dagen weer naar huis kunnen 
terugkeren. Die inschatting blijkt echter te optimistisch. Op 2 augustus wordt de terugkeer van 
bewoners naar de Marco Pololaan ingezet. Vanaf vrijdag 17 augustus kunnen bewoners van 
Stanleylaan 2-96 naar huis. Bewoners van Stanleylaan 19-133 kunnen ten tijde van het schrijven van 
dit rapport, november 2012, nog niet naar huis. 
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4 Onderzoeksbevindingen 

4.1 Hoofdconclusies 
Het doel van ons onderzoek is het identificeren en benoemen van lessen. Mitros wil leren van de 
ervaringen, zowel voor mogelijke toekomstige kwesties rond asbest, als voor andere typen 
calamiteiten of crises. Wij verwachten dat de lessen die we in dit hoofdstuk formuleren ook nuttig zijn 
voor andere woningbouwcorporaties. Op basis van de reconstructie van de feiten en inzicht in 
afwegingen en keuzes van betrokkenen, presenteren wij in dit hoofdstuk onze hoofdconclusies. 
 
1. Mitros had ruime aandacht voor asbest in de voorfase; wel zijn er verbeterpunten 

Mitros heeft ruim aandacht besteed aan het asbestrisico in de periode voorafgaand aan de 
calamiteit. Mitros heeft haar verantwoordelijkheid op een goede wijze ingevuld. Verbeterpunten 
zitten in duidelijkheid over de reikwijdte van de asbestinventarisatie, in de afstemming met de 
aannemer en in het zicht op de kwaliteit van de uitvoering.  

 
2. Mitros heeft zich intensief ingespannen om de calamiteit adequaat af te handelen; dit was 

deels wel en deels niet effectief 
Mitros heeft melding gemaakt van het aangetroffen asbest. Vanaf dat moment heeft Mitros zich 
vol ingezet om de calamiteit zo goed mogelijk af te handelen. De dynamiek die ontstond was 
voor Mitros van ongekende omvang voor wat betreft ontstane emoties, menselijke problematiek 
en intensieve politieke en media-aandacht. De inzet van hulpdiensten na melding aan de 
meldkamer zorgde voor een onverwachte versnelling en daarmee voor een 'valse start': de 
melding was niet bedoeld als alarmmelding maar als een manier om in contact te komen met 
openbare orde en veiligheid van de gemeente. Dit op verzoek van de gemeente zelf in verband 
met de (verplichte) melding van de vondst van asbest in de publieke ruimte. De dag hiervoor had 
Mitros per e-mail aan de GG&GD nog met spoed gevraagd om overleg over een plan van 
aanpak, toen nog vanwege de onderzoeksresultaten in woningen. Dit werd 'ingehaald' door de 
operationele inzet.  
 
In buitengewone omstandigheden heeft Mitros haar crisisaanpak improviserend vorm en inhoud 
gegeven. Dit is relatief goed gegaan. Dit was de eerste keer dat Mitros met een calamiteit van 
deze omvang werd geconfronteerd. Bovendien vond de calamiteit plaats in een vakantieperiode. 
Op basis van deze ervaringen kan en moet Mitros de voorbereiding op calamiteiten echter 
versterken. Mitros was niet bekend met de werking van de crisisorganisatie van gemeente en 
hulpdiensten. Mitros is hierin ook niet meegenomen door de gemeente of de Veiligheidsregio. Dit 
zorgde voor vertraging en verminderde effectiviteit. De benodigde inzet voor opvang van en 
communicatie met de bewoners zijn door Mitros onderschat.  

 
3. De focus lag op het handelen uit voorzorg; de impact van maatregelen bleef onderbelicht 

Er is door Mitros en later door het (Kern)Beleidsteam van gemeente en hulpdiensten 
begrijpelijkerwijs gehandeld vanuit voorzorg ('bij twijfel, geen risico nemen') en vanuit zorg voor 
bewoners én medewerkers. Er is echter te beperkt aandacht gegeven aan de uitvoerbaarheid, 
complexiteit en impact van deze maatregelen: de duur, de benodigde capaciteit, de 
uitvoeringsdruk en de implicaties voor bewoners en medewerkers. Mitros heeft dit te beperkt 
ingebracht in het beleidsteam van de (loco)burgemeester. Het ontbrak bovendien aanvankelijk 
aan een stevige gezaghebbende duiding van de gezondheidsrisico's. Andere bemoeilijkende 
factoren (zoals vertraagde onderzoeksresultaten) maakten het bestuurlijk gezien begrijpelijk dat 
werd besloten tot ontruiming op zondag. Een beter inzicht in de mogelijke impact van de 
maatregelen zou wellicht de volgende dag tot een ander besluit over ontruiming van de twee 
andere flats hebben geleid. Los van de eigen inbreng, mocht Mitros vertrouwen op de inbreng 
van expertise vanuit hulpdiensten en op kwalitatief goede bestuurlijke advisering over de 
verschillende aspecten van de crisis. Dit vertrouwen bleek slechts ten dele gegrond. Het belang 
van nadenken over en meewegen van de impact van maatregelen in de besluitvorming, is een 
belangrijk inzicht naar aanleiding van deze calamiteit.  
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4. Er zat een onbalans tussen de werkelijke risico's en de uitstraling en beleving van 
maatregelen 
De getroffen maatregelen, waaronder het afzetten van de hele wijk, de hulpverleners in 
beschermende pakken, de veronderstelde inzet van de calamiteitenzender en de inzet van de 
mobiele eenheid, stonden niet in verhouding tot de werkelijke gevaarzetting. De maatregelen 
roepen het gevoel en het beeld van acuut gevaar op. De gezondheidsrisico's waren op dat 
moment nog onzeker, echter duiding door deskundigen zou hebben uitgewezen dat acuut 
gevaar onwaarschijnlijk was. De keuze voor deze maatregelen lijkt eerder het gevolg van 
operationele (en deels praktische) keuzes en veiligheidsnormen dan een van een afweging 
tussen beoogde doelen, risico's en mogelijke impact. Mitros kon dit proces maar in zeer 
beperkte mate beïnvloeden. 

 
5. De publieks- en bewonerscommunicatie verliepen niet goed genoeg: de opgelopen 

achterstand is niet meer ingelopen 
De communicatie met bewoners is niet soepel verlopen. Mitros heeft grote inzet getoond maar er 
zaten knelpunten in onder meer de afstemming met de gemeente en, later, de eigen inzet in de 
hotels. Onzekerheden, onduidelijkheden en sterke emoties voedden het wantrouwen richting 
Mitros. Capaciteitsgebrek en beperkte aansluiting met de eigen organisatie bemoeilijkten het 
werk van de medewerkers van Mitros die verantwoordelijk waren voor bewonerscommunicatie. 
De communicatie was niet specifiek genoeg afgestemd op de bewoners.  

4.2 Ruime aandacht voor asbest in de voorfase; wel zijn er 
verbeterpunten 

Vanaf het moment dat Mitros plannen ging maken voor de renovatie van de flats aan de Stanleylaan 
en de Marco Pololaan had Mitros aandacht voor asbest: 
- Mitros laat gecertificeerde bureaus asbestinventarisaties uitvoeren. In mei 2009 laat Mitros de 

eerste asbestinventarisaties uitvoeren door gecertificeerd bureau BME Asbestconsult, ten 
behoeve van de aanvraag van een sloopvergunning bij de gemeente. In het najaar van 2010 laat 
Mitros asbestinventarisaties uitvoeren binnen de woningen, door het gecertificeerde bureau 
Sanitas. In februari 2012 laat Mitros Sanitas nieuwe asbestinventarisaties uitvoeren aan de 
gevels van de woningen. 

- Tijdens de bouwvergaderingen in 2010, 2011 en 2012 is asbest onderwerp van gesprek en is 
een DTA-er van Mitros betrokken. Mitros en Van Wijk maken afspraken over de sanering van 
asbesthoudende elementen in de woningen en over de sanering van asbesthoudende 
elementen in de gevels.  

- Van Wijk geeft aan een gecertificeerd bureau in te huren voor sanering van de asbestdelen. 
- Mitros heeft ons inziens tijdig een omgevingsvergunning aangevraagd. 
 
Het ontbreekt bij Mitros echter aan vastgesteld asbestbeleid. Wel is asbestbeleid in ontwikkeling op 
het moment dat de asbestcalamiteit zich voordoet. Uit verschillende analyses van Mitros zelf 
(opgesteld in december 2011 en februari 2012) blijkt dat op operationeel niveau veel goed is 
geregeld, maar dat het ontbreekt aan beleid en goede borging in de organisatie. 
 
De asbestsanering vormt een complex onderdeel van het renovatieproject. De uitvoering van de 
sanering (door Flexsa) is op afstand komen te staan van de opdrachtgever (Mitros), doordat Van 
Wijk als aannemer de klus heeft uitbesteed aan onderaannemer Oskam, en deze op zijn beurt de 
klus weer heeft uitbesteed aan onderaannemer Flexsa. Een dergelijke constructie vraagt om heel 
scherp projectmanagement, waarbij veel oog is voor details. Daarnaast zorgt ook de juridische 
constructie van het bouwteamverband, waarin Mitros en Van Wijk samenwerkten, voor complexiteit, 
omdat verantwoordelijkheden niet scherp zijn afgebakend. 
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Een dergelijk proces vraagt om scherp managen en om slagvaardig oplossen van onduidelijkheden 
en onenigheid. Dit is niet in alle gevallen gelukt: 
- De controle op de uitvoering van de asbestsanering was beperkt. Alle betrokken partijen geven 

aan aan hun verplichting te hebben voldaan door een gecertificeerd bedrijf in te schakelen 
(Mitros, Van Wijk, Oskam), maar daarmee is de feitelijke controle op de uitvoering niet geregeld. 
De Inspectie SZW constateert verschillende tekortkomingen, waarna Mitros Sanitas inzet voor 
kwaliteitscontroles. Sanitas heeft geen controles uitgevoerd tijdens de sanering waarbij de 
asbestbesmetting is ontstaan. 

- De sloopmelding aan de gemeente is niet tijdig gedaan. Ondanks dat contractueel is 
afgesproken dat Oskam deze melding doet, blijft Mitros hier voor verantwoordelijk. 

- Er is discussie of in het asbestinventarisatierapport waarnaar wordt verwezen in de sloopmelding 
melding wordt gedaan van inventarisatie van de kitvoegen onder de dakrand. Indien de 
kitvoegen niet zijn geïnventariseerd met een type A inventarisatie, dan is dat in strijd met 
geldende regelgeving. Hierbij zij opgemerkt dat een inventarisatie naar verwachting geen effect 
zou hebben gehad op de calamiteit.  

- De samenwerking tussen Mitros en Van Wijk in het project verliep niet altijd soepel. Er waren 
over en weer irritaties over slordigheden in de uitvoering en het niet nakomen van afspraken. 

 
Het is overigens niet zo dat het bovenstaande heeft geleid tot de asbestcalamiteit, of dat die groter is 
geworden dan nodig als gevolg van deze punten. 

4.3 Mitros heeft zich intensief ingespannen om de calamiteit 
adequaat af te handelen; dit was deels wel en deels niet 
effectief 
Zoekende rol van Mitros in gemeentelijke/regionale crisisorganisatie 
De rol van Mitros in de afhandeling van de calamiteit verandert gedurende het proces. Na 
constatering van het asbest op 18 juli is Mitros aanvankelijk (en logischerwijs) leidend in de 
calamiteitenaanpak. Mitros neemt de besluiten, bijvoorbeeld over ontruiming van de vijf besmette 
woningen en coördineert de verschillende activiteiten. Op het moment van opschaling door de 
gemeente naar GRIP 1, op zondagmiddag 22 juli rond 12.45 uur, verandert die situatie en wordt 
Mitros onderdeel van de gemeentelijke crisisorganisatie. Vertegenwoordigers van Mitros nemen deel 
aan de overleggen van CoPI, ROT en BT, maar de regie en eindverantwoordelijkheid voor de 
calamiteitenaanpak zijn overgenomen door de (loco-) burgemeester.  
 
De inzet van hulpdiensten na melding aan de meldkamer zorgde voor een onverwachte versnelling 
en daarmee voor een 'valse start': de melding was niet bedoeld als alarmmelding maar als een 
(verplichte) melding van een calamiteit tijdens een sanering. 
 
Mitros is, zeker in de eerste dagen, zoekende naar haar rol en verantwoordelijkheid in de 
crisisorganisatie. De vertegenwoordigers van Mitros in de diverse overleggen weten niet goed wat 
gangbare maatregelen zijn in de aanpak van een dergelijke calamiteit, hoe de gemeentelijke 
crisisorganisatie werkt, wat de status van de verschillende overleggen is en welke rol zij daar zelf in 
spelen. Welke ruimte hebben ze om besluiten tegen te houden of zaken anders te willen? Tijdens 
diverse interviews gaven de respondenten aan dat bepaalde maatregelen "horen bij GRIP 2". Na 
verloop van tijd komen de vertegenwoordigers van Mitros beter in hun rol. Dan verandert die rol ook 
weer: van uitvoering geven aan de besluiten van de gemeente naar gezamenlijk besluiten nemen. 
Ook in die fase blijft het voor Mitros echter steeds zoeken naar de ruimte om een eigen geluid te 
kunnen laten horen.  
 
De crisisbeheersers, de (loco)burgemeester voorop, hebben Mitros betrokken in de 
crisisbeheersingsoperatie en besluitvorming. Vanuit het oogpunt van onderlinge samenwerking en 
gedeelde verantwoordelijkheid was het logisch en verstandig geweest indien de ervaren 
crisispartners Mitros wegwijs hadden gemaakt in de crisisbeheersingsorganisatie: wie doet wat en 
hoe loopt onderlinge communicatie en besluitvorming. Dit is niet gebeurd, maar verdient ons inziens 
aandacht in toekomstige crisisbeheersingsoperaties waaraan nieuwe partners deelnemen.  
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Mitros ging er begrijpelijkerwijs vanuit dat de (loco)burgemeester de besluiten nam. Mitros zag 
zichzelf daarbij als adviseur en als mede-uitvoerder. In de planvorming van de Veiligheidsregio 
Utrecht staat dat er in een zogenoemde GRIP 2 situatie nog geen sprake is van 'opperbevel' van de 
burgemeester. Het is niet expliciet gemaakt wat de juridische status was van de besluitvorming. 
Mitros heeft geparticipeerd in de besluitvorming in het (kern)BT en is meegegaan in die 
besluitvorming. Zij heeft getracht tegenwicht te bieden aan en kritische kanttekeningen te plaatsen bij 
voorgestane maatregelen, wanneer die indruisten tegen het belang van Mitros of de bewoners van 
haar wooncomplexen. Zo heeft Mitros onder meer getracht om op verantwoorde wijze het aantal 
gevraagde monsters en inventarisaties te beperken. Het bleek voor de medewerkers van Mitros, in 
die onbekende setting, niet eenvoudig gehoor te vinden (zie verder: paragraaf 4.5). Wel stelde de 
Mitros-vertegenwoordiger op momenten kritische vragen. Later benoemt Mitros meer expliciet 
grenzen. 
 
Het zoeken naar de eigen rol in de crisisorganisatie is niet alleen vervelend vanwege de 
(mede)verantwoordelijkheid van Mitros voor het welzijn van de bewoners. Veel besluiten die in de 
crisisorganisatie genomen worden, hebben grote consequenties voor Mitros, variërend van hoge 
kosten voor asbestonderzoek tot de organisatie en de kosten van opvang van bewoners.  
 
Interne crisisorganisatie Mitros naar omstandigheden goed 
Mitros was niet voorbereid op een calamiteit van deze omvang. In het licht hiervan – en van de 
beperkte bekendheid met crisisbeheersing - beoordelen wij de crisisorganisatie die Mitros heeft 
weten op te zetten voor het afhandelen van de calamiteit als naar omstandigheden goed. 
Medewerkers van Mitros hebben met veerkracht en improvisatievermogen, na een paar rommelige 
eerste dagen, een organisatie opgezet die redelijk goed in staat bleek om de calamiteit te managen. 
De coördinatie van de verschillende processen die parallel liepen (huisvesting, technische 
afhandeling, communicatie) was goed geborgd in het overdrachtsoverleg en het crisisteam en de 
verantwoordelijkheden voor de verschillende processen was duidelijk belegd, de benodigde 
asbestexpertise gemobiliseerd. 
 
Daarbij liep Mitros tegen enkele belemmerende factoren op:  
- De bemensing van de crisisorganisatie bleek lastig. De calamiteit speelde midden in de 

vakantieperiode, waardoor het moeilijk was om voldoende capaciteit vrij te maken. Bovendien 
was de calamiteit qua omvang en duur dermate groot dat het voor Mitros lastig bleek extern 
capaciteit (van de benodigde kwaliteit) te mobiliseren. Er is in de zoektocht naar extra capaciteit 
door Mitros een beroep gedaan op collega-corporaties en externe bureaus, maar de benodigde 
capaciteit bleek niet of slechts beperkt beschikbaar.  

- Vanwege de vakantieperiode waren er vrij veel personele wisselingen in de crisisorganisatie. Dit 
was waarschijnlijk onvermijdelijk, maar er zijn veel geluiden over beperkte overdracht en over 
nieuwe mensen die een nieuwe koers uitstippelen. Dit maakt dat de continuïteit van de aanpak 
soms in het gedrang kwam. 

- Niet iedereen voelde zich goed aangehaakt bij de eigen organisatie. Met name de sociaal 
consulenten ervoeren een afstand tot de eigen organisatie en wisten vaak niet goed wat er 
speelde. Dit had impact op de communicatie met bewoners. 

 
Mitros heeft wel steeds getracht om voor iedere functionaris een klankbordfunctie in te richten, 
waarmee de functionaris kon sparren over besluiten en aanpak.  
 
Het was verstandig dat Mitros bewust overschakelde van een crisisorganisatie naar een 
projectorganisatie voor de nafase. 
 
Zorgplicht 
Mitros heeft als verhuurder van woningen een zorgplicht voor haar bewoners. Enerzijds betreft het 
een juridische verantwoordelijkheid, vanuit wet- en regelgeving, anderzijds gaat het om een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. We onderscheiden onder meer de volgende elementen: 
- vergoeden materiële schade; 
- zoveel mogelijk voorkomen materiële schade; 
- communicatie over risico's aan bewoners; 
- managen van verwachtingen van bewoners. 
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De communicatie met bewoners verliep niet soepel (zie paragraaf 4.6). Echter, overkoepelend 
concluderen wij dat Mitros heeft voldaan aan haar zorgplicht. Mitros heeft verscheidene 
voorzieningen getroffen om bewoners zo goed mogelijk te helpen. Dit betekent niet dat dit altijd naar 
tevredenheid van de bewoners was. 

4.4 De focus lag op handelen uit voorzorg; de impact van 
maatregelen bleef onderbelicht 
Besluitvorming bemoeilijkt door technische aard crisis en bestuurlijke advisering 
Bestuurders en adviseurs kwamen na opschaling samen in het (Kern)Beleidsteam waar gesproken 
werd over ontruiming en terugkeer, over communicatie, over op- en afschaling en over de noodzaak 
van een noodverordening of noodbevel. De besluitvorming werd verder bemoeilijkt door de volgende 
punten: 
- Het bleek moeilijk om van (wisselende) operationele en technische onderzoeken en adviezen te 

komen tot bestuurlijke duiding: Wat was nu het gevaar? Wat zijn, gelet op de gevaarzetting, 
proportionele maatregelen? Daarbij speelde het onderscheid tussen het gevaar van verspreiding 
en het gevaar voor de volksgezondheid. Het verspreidingsrisico en de volksgezondheidsrisico's 
zijn, zeker in de beeldvorming, regelmatig door elkaar gehaald. De ervaren afstand tussen het 
technische onderzoek en de technische calamiteitbestrijding enerzijds en de strategische 
operatie anderzijds kan getypeerd worden als de tactisch-strategische kloof in de 
crisisbeheersing. 

- In vroegtijdig stadium is de term "spuitasbest" gebruikt om het aangetroffen type asbest te 
beschrijven. Dit bleek later niet correct. Feitelijk is er niet zo'n groot verschil tussen "spuitasbest" 
en het daadwerkelijk aangetroffen type asbest (niet hechtgebonden amosiet), maar in de 
beeldvorming is spuitasbest veel ernstiger en vraagt om steviger maatregelen.  

- De normen voor blootstelling aan asbest zijn opgesteld met het oog op jarenlange dagelijkse 
blootstelling aan asbest, bijvoorbeeld voor werknemers die dagelijks met asbest werken. Er zijn 
geen normen die ingaan op de eventuele noodzaak voor acute ontruiming van woonruimtes.  

- Betrokken experts verschilden van mening over de risico's van verspreiding en voor de 
volksgezondheid. Bovendien werd de deskundigheid en kwaliteit van menig expert en 
expertoordeel regelmatig in twijfel getrokken door andere experts. Doordat materiedeskundigen 
onderling van mening verschillen, bleef de gewenste eenduidige inschatting van risico's uit. Dit 
zorgt voor bestuurlijke onzekerheid.  

- Het bleek, zeker in het begin van de calamiteit, erg lastig om te bepalen hoe groot het besmette 
gebied was. Onderzoeksresultaten kwamen alleen onderhands beschikbaar (via mail of telefoon, 
niet op papier) en konden mede daardoor moeilijk op waarde worden geschat. 

 
Handelen uit voorzorg, impact maatregelen beperkt doordacht 
Over de inhoud van de besluitvorming trekken we achteraf twee conclusies. Ten eerste is er in de 
besluitvorming en de crisisbeheersing in belangrijke mate vanuit "voorzorg" gehandeld. In diverse 
vergaderingen wordt dit benadrukt: bij onduidelijkheid, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van 
onderzoeksresultaten of moeilijkheden in het in kaart brengen van risico's, wordt uit voorzorg 
gehandeld. Soms leidt (de interpretatie van) regelgeving tot maatregelen uit voorzorg, bijvoorbeeld 
wanneer brandweermannen die brieven aan bewoners afgeven beschermende kleding aankrijgen. 
Er zijn in de besluitvorming onvoldoende checks and balances ingebouwd om tegenwicht te bieden 
aan het gevaar van groupthink en de neiging herhaaldelijk te kiezen voor voorzorg en het uitsluiten 
van alle veiligheidsrisico's. Het ontbreken van bestuurlijke uitgangspunten om met asbestrisico's om 
te gaan, bij zowel Mitros als andere partijen, versterkte deze gezamenlijke neiging. 
 
Ten tweede hebben Mitros en de overige partners niet altijd de impact van maatregelen op de 
gedupeerden en de publieke beeldvorming meegewogen in de besluitvorming en de 
crisisbeheersing. Er zijn diverse voorbeelden: 
- Het vergroten van het afgezette gebied om de afzetting beter beheersbaar te maken (met minder 

capaciteit), waardoor de calamiteit in de beeldvorming groter en ernstiger wordt.  
- Bij het besluit tot ontruiming nemen de partners aan dat de bewoners na een week weer naar 

huis kunnen. Dat blijkt achteraf een verkeerde inschatting, zeker voor de bewoners van flat 1. 
Ook latere inschattingen blijken soms te optimistisch. 



 

 
 Impact; evaluatie van de rol van Mitros bij de asbestcalamiteit  |  3 december 2012 pagina 22 van 97 

- De aard van de populatie in de flats (o.a. vluchtelingen, mensen die de Nederlandse taal niet 
goed beheersen) was onvoldoende in beeld en was geen factor in het ontruimingsbesluit. Een 
ontruiming is voor deze mensen voorspelbaar ingrijpend. Bovendien bleek communicatie soms 
moeilijk. 

 
Een beter inzicht in de impact had mogelijk geleid tot een ander besluit over afzetting van de hele 
wijk op zondag en ontruiming van flat 2 en 3 op maandag: soms was de oplossing nu erger dan de 
kwaal. Mitros is er in de eerste dagen onvoldoende in geslaagd om de impact van besluiten op de 
eigen bewoners en op de beeldvorming over de calamiteit voor het voetlicht te brengen.  
 
Aandacht voor de impact van maatregelen op de gedupeerden en de publieke beeldvorming in de 
besluitvorming en de crisisbeheersing is wat ons betreft een van de belangrijke inzichten die 
voortkomen uit de ervaringen in Utrecht. Het gaat daarbij zoals gezegd onder meer om op de impact 
van maatregelen op:  
- (de risicoperceptie van) gedupeerden en naaste betrokkenen; 
- (de risicoperceptie van) de bredere bevolking en de publieke beeldvorming.  
 
Bij asbest ligt alle focus op de bron: het mogelijke asbest dat gezondheidsrisico's met zich mee kan 
brengen. De ervaringen in Utrecht laten zien dat ook met een zeer klein gezondheidsrisico de impact 
heel groot kan zijn. De getroffen maatregelen kunnen niet los worden gezien van deze impact. Het is 
voor bewoners ingrijpend als zij gedurende langere tijd hun woning moeten verlaten, temidden van 
onzekerheid en soms zorgen. Deze maatregelen kunnen op hun beurt niet los worden gezien van 
bestaande normen en principes, zoals een voorzorgsbeginsel: 'better safe than sorry'. Er moeten nu 
eenmaal in bepaalde omstandigheden maatregelen worden getroffen, zoals het werken in 
beschermende kleding. 
 
Nagedacht moet worden hoe planningsoptimisme in de beheersoperatie te voorkomen. Het denken 
in scenario's, waaronder ook een worst case scenario, kan daarbij helpen.  
 
De ervaringen in Utrecht tonen het risico van een medicijn dat mogelijk erger is dan de kwaal. Dat 
was zeker niet altijd duidelijk op het moment dat belangrijke besluiten moesten worden genomen. 
Het is vooral een inzicht achteraf waar ook andere organisaties van kunnen leren. 

4.5 Onbalans tussen gevaarzetting en uitstraling maatregelen 
Het te beperkt in beeld hebben van de impact van maatregelen heeft voor een belangrijk deel te 
maken met de uitstraling van de maatregelen. Diverse operationele maatregelen kwamen voort uit 
de hierboven genoemde hang naar handelen vanuit het voorzorgsbeginsel, of vanuit operationele 
logica. Dit begon eigenlijk met de melding van Mitros op zondag 22 juli aan de alarmcentrale. Die 
112-melding leidde tot opschaling. Vervolgens werden diverse maatregelen genomen: a) het 
afgezette gebied werd vergroot, omdat de afzetting daarmee met minder mensen en gemakkelijker 
te handhaven was, b) de ME werd ingezet om een capaciteitsuitdaging bij de politie, vanwege de 
zomervakantie, op te vangen en c) de brandweermannen gingen langs de deuren in beschermende 
kleding, vanwege het eigen protocol. Voor de communicatie leek het alsof de 'rampenzender' van de 
regio werd ingezet. Formeel is er geen sprake van RTV Utrecht als calamiteitenzender, maar deze 
suggestie werd wel gewekt. 
 
Deze maatregelen creëren het beeld van een buitengewoon ernstige calamiteit met een acuut 
gezondheidsgevaar. De dagelijkse persconferenties voeden dat beeld nog eens. Diverse 
deskundigen zijn het er echter over eens dat het acute gevaar beperkt was. Het besluit om flat 1 te 
ontruimen wordt weliswaar ook achteraf door deskundigen als verstandig bestempeld, gegeven de 
op dat moment beschikbare informatie, maar er was geen acuut gevaar. Dit was ook in het eerste 
BT-overleg op maandag al bekend. Onduidelijkheid over de oorsprong en over de mate van 
verspreiding van het asbest, bemoeilijkten de besluitvorming. Mede hierdoor was zeker aanvankelijk 
begrijpelijk dat vanuit voorzorg werd gehandeld. Hiermee is een lijn uitgezet waarvan moeilijk meer 
kon worden afgeweken op een wijze die ook uitlegbaar was. De maatregelen kregen daardoor een 
andere uitstraling dan paste bij de daadwerkelijke gevaarzetting.  
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4.6 Communicatie: opgelopen achterstand is niet meer 
ingehaald 
Bewoners waren op de hoogte van de saneringswerkzaamheden. Mede doordat er al enige tijd werd 
gewerkt aan het saneringsproject, leek het alsof Mitros al langer op de hoogte was van de 
asbestrisico's. Echter, de aanwezigheid van asbest die aanleiding was voor de sanering, was een 
andere kwestie dan het aangetroffen asbest waaruit een calamiteit ontstond. In de beeldvorming 
bleek dit lastig te scheiden. Juist het stap voor stap onderzoek doen om na te gaan wat er aan de 
hand is, is professioneel gezien verantwoord maar kan ook overkomen als 'traag' of als 
'onderschatting' van het probleem. 
 
Eerdere klachten en twijfels van bewoners over de renovatiewerkzaamheden spelen na de calamiteit 
op. Deze al bestaande klachten, plus onduidelijkheid over wat er nu precies aan de hand is, terwijl er 
steeds meer hulpverleners komen, voedt onduidelijkheid, zorg en haast onvermijdelijk ook het 
wantrouwen tussen de bewoners en de woningcorporatie. Het beginnende wantrouwen en de grote 
omvang van de calamiteit in de beeldvorming bemoeilijken de communicatie met bewoners verder in 
het proces. Het is voor Mitros nauwelijks mogelijk de ontstane onrust onder de bewoners te 
reduceren door middel van betrouwbare informatievoorziening en communicatie. De geruststelling 
past ook niet bij de uitstraling van de getroffen maatregelen, zoals eerder benoemd. In de kritiek, 
later, komen ook eerdere vraagstukken terug, zoals klachten uit maart 2012 bij een bewoner over 
asbest en over het handelen van Mitros en de aannemer. 
 
De communicatie met bewoners verloopt niet goed. Dit ondanks de inspanningen van Mitros om 
steeds een informatiebulletin op maat gereed te hebben. De consulenten die naar de hotels worden 
gestuurd om de vragen van bewoners te beantwoorden voelen zich gebrekkig geïnformeerd door de 
eigen organisatie. Zij worden vaak gelijktijdig met bewoners geïnformeerd. Door het gebrek aan 
informatie zijn ze niet goed in staat om vragen van bezorgde bewoners te beantwoorden. Daar komt 
nog eens bij dat gedane toezeggingen later soms weer worden ingetrokken. Dit versterkt het 
wantrouwen van de bewoners, omdat onduidelijk is waar zij precies aan toe zijn en wat zij van de 
woningcorporatie kunnen verwachten. 
 
Daarnaast heeft alleen het communiceren dat deskundigen het veiligheidsrisico beperkt achten 
weinig effect in een situatie van grote onzekerheid en veel uiterlijke kenmerken die passen bij een 
onveilige situatie, zeker in een context van taalproblemen en cultuurverschillen. Het steeds 
aanpassen van inschattingen van het moment dat mensen naar huis kunnen, voedt onzekerheid.  
 
Het personeel van Mitros neemt initiatief om bewoners zo goed mogelijk te helpen en tegemoet te 
komen: met hotels, regelingen voor vervoer en kledingbonnen. Tegelijkertijd was in de 
omstandigheden ook niet duidelijk wat de bewoners precies van de corporatie konden verwachten, 
temeer daar dat voor de corporatie zelf eveneens onduidelijk was. Probleem is daarbij dat eenmaal 
gewekte verwachtingen moeilijk kunnen worden bijgesteld. De uitdaging is dan ook om in dergelijke 
omstandigheden zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de 'zorgrol' die organisaties wensen in 
te nemen: wat mogen bewoners verwachten?  
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5 Aanbevelingen 

5.1 Hoofdaanbevelingen 
De feitenreconstructie en de hoofdconclusies bevatten aangrijpingspunten voor versterking van het 
omgaan met asbestkwesties en crisismanagement in het algemeen. Mitros heeft steeds actief haar 
verantwoordelijk willen nemen en ook genomen. De aanbevelingen en tips moeten Mitros helpen 
hierin een volgende stap te zetten.  
Onze hoofdaanbeveling is om in te zetten op versterking langs vier lijnen:  
- Verantwoord saneren 
- Verantwoord ontruimen 
- Verantwoord crisismanagement 
- Verantwoord samenwerken. 
 
In aanvulling hierop bevelen wij Mitros aan, actief lessen te delen met brancheorganisatie Aedes en 
met collega corporaties. Zoek hierbij aansluiting bij andere corporaties die recent met 
asbestcalamiteiten zijn geconfronteerd. Al in de afgelopen maanden is Mitros door collega-
corporaties benaderd met vragen rond asbestkwesties. Ook bevelen wij Mitros aan, samen met 
andere corporaties aandacht te vragen voor het komen tot normen voor kortstondige blootstelling 
aan asbest. Dit moet meer houvast bieden bij calamiteiten. 

5.2 Verantwoord saneren  
- Maak in het vervolg heldere afspraken over verantwoordelijkheid voor kwaliteitscontrole, zeker 

indien meerdere onderaannemers betrokken zijn; 
- Borg dat het nauwkeurig vastleggen en controleren van details van inspecties en inventarisaties 

binnen de scope valt van deze kwaliteitscontrole; 
- Stel asbestbeleid zo spoedig mogelijk bestuurlijk vast en leg daarin vast welke operationele 

aandacht voor asbest in renovatieprojecten vereist is, met welke doelstellingen en vanuit welk 
strategisch perspectief; 

- Blijf actief communiceren met bewoners en blijf alert op eventuele vragen, zorgen en klachten. 

5.3 Verantwoord ontruimen 
Verantwoord ontruimen vergt onder meer: 
- Het denken vanuit de bron ('Waardoor wordt het risico veroorzaakt? Wat is het effect van 

mogelijke maatregelen op dit risico?') en vanuit impact ('Welke consequenties hebben eventuele 
maatregelen nog meer?') bij het overwegen en kiezen van maatregelen; 

- Het nadenken over het meest geschikte moment van ontruimen; 
- Het benoemen van die zaken die geregeld moeten zijn voordat er kan worden ontruimd. In een 

meer acute kwestie kunnen alleen de meest noodzakelijke randvoorwaarden worden 
gerealiseerd. Als er iets meer tijd is, dan is het verstandig deze tijd ook te nemen; 

- Inzicht in de aard en omvang van de te ontruimen groep mensen; 
- Het organiseren van transport en geschikte opvanglocaties. Indien de ontruiming waarschijnlijk 

langer gaat duren, kies dan direct een opvanglocatie waar mensen langer kunnen blijven. 
Probeer tussentijdse verhuizingen en herplaatsing van bewoners te vermijden; 

- Dat de communicatieboodschap gereed is. Ook zijn er eerste antwoorden op voorspelbare 
vragen (beveiliging, bepaalde voorzieningen, vervoer, zorg voor kinderen, medicatie en 
dergelijke); 

- Een goed informatie- en communicatieplan: wie informeert wie op welk moment? 
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5.4 Verantwoord crisismanagement 
Verantwoord crisismanagement betekent dat een aantal zaken is voorbereid, dat er is nagedacht 
over de werkwijze en dat benodigde voorzieningen en middelen beschikbaar zijn op het moment dat 
dat nodig is.  
 
Voorbereiding 
- Stel een crisisplan op. Beschrijf in dat plan in ieder geval: 

o mogelijke crisistypen 
o de crisisorganisatie (wie nemen zitting, welke processen zijn vertegenwoordigd, wie neemt 

de leiding, waar komen we bij elkaar, hoe komen we aan informatie, etc.)  
o opschalingsprocedures 
o informatiestromen ten tijde van een calamiteit 
o raakvlakken met gemeente en hulpdiensten 
o de 'caring corporatie': wat is het uitgangspunt wat betreft de zorgrol richting bewoners 
o de aanpak in de nafase. 

- Oefenen helpt om mensen in de crisisorganisatie voor te bereiden op hun rol. Organiseer een 
eigen crisisoefening en/of participeer in lokale of regionale crisisoefeningen. 

 
Acute fase en nafase 
- Zorg voor regie. Dit bestaat uit een goede crisisdiagnose (wat is de aard? wie zijn betrokken? 

wat is relevante context?), duidelijke doelstellingen en uitgangspunten (wat is leidend in alles wat 
je doet?) en een afbakening van de Caring Corporatie (hoe ver gaat de eigen rol? hoe ver gaat 
de zorg voor bewoners en/of medewerkers?). 

- Zorg tijdens een calamiteit dat duidelijk is wat de status is van de diverse overleggen. Breng in 
de overleggen goed het perspectief van de eigen organisatie in. 

- Houd altijd oog voor de (bedoelde en onbedoelde) consequenties en impact van voorgestelde 
besluiten. 

- Organiseer bij een dergelijke "technische" calamiteit een helder proces van bestuurlijke 
advisering over de risico's en noodzakelijke maatregelen. Betrek een beperkt aantal kwalitatief 
goede technisch adviseurs, die in staat zijn om technisch complexe materie te vertalen in 
bestuurlijke aandachtspunten en beslissingspunten. Zoek naar een balans tussen het 
vasthouden aan de ingezette koers en het vertrouwen op deze adviseurs, en openstaan voor 
tegenspraak en nieuwe informatie. Creëer een proces waarin afwijkende oordelen van andere 
experts een plek krijgen, zonder in een zig-zag koers te vervallen. 

- Breng zoveel mogelijk de consequenties van besluiten in beeld in de voorbereiding van een 
besluit. Denk daarbij verder dan de directe consequenties (bij ontruiming bijvoorbeeld de 
noodzaak om vervangende woonruimte te regelen). Houd rekening met minder gunstige 
scenario's. Weeg deze consequenties mee in de besluitvorming. 

- Zet ruim in qua capaciteit en (interne en externe) deskundigheid. Er is een voorspelbare 
piekbelasting rond opvang en communicatie. Aanvullende expertise kan onder meer bestaan uit 
crisismanagement, specifieke juridische expertise en psychosociale hulpverlening (of 
maatschappelijk werk). 

- Borg de eigen ervaringen met de nafase en geef dit een plek in het crisisplan. Stel (in ieder geval 
bij grotere calamiteiten) altijd een plan van aanpak op voor de nafase. Dit geeft helderheid over 
doelen, uitgangspunten, informatie- en besluitvormingslijnen en over rol- en taakverdeling. 

5.5 Verantwoord samenwerken 
- Bereid je voor op het participeren in een crisisorganisatie van gemeente en hulpdiensten. 

Verdiep je in de structuur van de gemeentelijke/regionale crisisorganisatie en van de diverse 
overlegvormen daarin. Bekijk welke rol je daarin als relatieve buitenstaander speelt en welke 
ruimte er is om discussie te voeren, argumenten in te brengen en besluiten te nemen.  

- Weet waar raakvlakken liggen met de eigen rol. Voorspelbare raakvlakken zijn: evacuatie, 
opvang en verzorging, externe communicatie en psychosociale hulpverlening.  

- Denk na over de wijze waarop bewoners worden betrokken bij het crisismanagement. Dit vergt 
in ieder geval een duidelijke informatie- en advieslijn.  
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Bijlagen 
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Bijlage A – Feitenreconstructie 
 

1 Reconstructie voorfase 
In dit hoofdstuk beschrijven we in chronologische volgorde de renovatiewerkzaamheden aan de 
woningen aan de Stanleylaan en Marco Pololaan. We geven antwoord op de volgende deelvraag: 
hoe verloopt het proces tot aan de start van de asbestsanering aan de buitenkant van de flat aan de 
Stanleylaan op 13 juli (wanneer Oskam/Flexsa sloopmelding aan de gemeente doen)? Als startpunt 
hanteren we mei 2009. Dan worden namelijk de eerste asbestinventarisaties in complexen 1188 
(Marco Pololaan) en 281 (Stanleylaan) uitgevoerd. 
Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen tussen mei 2009 
en juli 2012.  
 

Tijdslijn Voorfase 
Mei/augustus 2009 Eerste asbestinventarisaties door BME  

Medio 2010 
 

- Meervoudige aanbesteding met afstandsverklaring aan Van Wijk (nog 
geen opdracht) 

- Afspraken over samenwerking in bouwteamverband 
Najaar 2010 
 

Asbestinventarisatie Sanitas van mogelijke toepassingen van asbest binnen 
240 woningen 

2011 
 

- Nieuw renovatieontwerp interieur en exterieur 
- Asbestoverleg 
- Omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen 

Januari en februari 2012  
 

- Opdracht aan Van Wijk renovatiewerkzaamheden casco en interieur 
- Voorbereiden renovatie 

Februari 2012 
 

Aanvullende asbestinventarisaties Sanitas aan de buitenkant van de 
woningen: hieruit blijkt dat sprake is van asbesthoudende kit 

Maart 2012 Start renovatie Van Wijk aan de binnenkant van de woningen 
Mei 2012 Start renovatie Van Wijk aan de buitenkant van de woningen 

1.1 Mei 2009: Eerste asbestinventarisaties 
In mei 2009 voert BME Asbestconsult in opdracht van Mitros twee asbestinventarisaties SC-540 type 
A uit. Een inventarisatie volgens dit procescertificaat bevat een inventarisatie van direct 
waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette 
constructiedelen in een bouwwerk of object. De rapportages dienen als basis voor de aanvraag van 
een sloopvergunning. Het onderzoek wordt verricht in: 
- complex 1188 aan de Marco Pololaan (5 woningen)8 
- complex 281 aan de Stanleylaan (10 woningen)9  
 
Tijdens het onderzoek wordt een aantal waarneembare asbestbronnen aangetroffen. Daarnaast 
wijzen de onderzoekers op het feit dat het aannemelijk is dat er verborgen ruimten en/of schachten 
aanwezig zijn welke niet onderzocht c.q. opgemerkt zijn. Daarom zal voorafgaand aan de 
bouwkundige sloop een nader destructief onderzoek uitgevoerd moeten worden, een zogeheten SC 
540 type B.  
 
Voor beide complexen somt het rapport de volgende nader te onderzoeken bouwkundige 
constructie-onderdelen op: 
- De aansluitingen van kozijnen op het metselwerk op de mogelijke aanwezigheid van 

asbesthoudende vochtkerende stroken; 
- Verloren bekisting in de fundering; 

                                                        
8 BME, asbestinventarisaties SC-540 type A, Complex 1188, 29 juni 2009 
9 BME, asbestinventarisaties SC-540 type A, Complex 281, 29 juni 2009 
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- Verbindingen van prefab- en/of betonelementen op de mogelijke aanwezigheid van 
asbesthoudende stelplaatjes; 

- Achter metselwerk en betonconstructies weggewerkte bouwelementen; 
- Rioleringen en schachten, onder en in vloeren voor zover deze niet normaal toegankelijk zijn; 
- Spouwmuren en mogelijk hierin aangebrachte asbesthoudende vochtwerende beplating en 

ontluchtingskokers; 
- Bouwkundige schoorstenen met hierin aangebrachte kanalen en of afdekplaten welke alleen 

destructief te openen zijn; 
- Onder geheel verlijmde vloerafwerking (zeil, laminaat e.d.); 
- Boven gesloten plafonds, zoals stucplafonds en geheel afgetimmerde plafonds; 
- Achter lambriseringen en overige plaatsen die niet via luiken te bereiken zijn; 
- Gebruikersafhankelijke asbestbronnen (vloerzeilen, droogkappen, waterkokers, strijkijzers en 

decoratieve elementen b.v. plantenbakken).10 
 
Op 18 augustus 2009 wordt op verzoek van Mitros door BME Asbestconsult een aanvullend 
onderzoek uitgevoerd in een woning in het complex 281 aan de Stanleylaan.11 In de BME 
inventarisaties van de Stanleylaan wordt niet gerapporteerd over asbesthoudende kit in de gevel.12

 
Eind 2009 ontstaat het plan om iets met de dakrand van de flats te doen. In de 
haalbaarheidsonderzoekfase maakt de architect een schetsontwerp waarbij de betonnen dakranden 
opnieuw worden ingepakt met een polyester/aluminium dakkap. Deze dakkap zou ca. 80cm voorbij 
de gevel uitsteken.13

1.2 Medio 2010: Opdrachtverlening aan Van Wijk en 
bouwteamoverleg 

In mei 2010 maken Mitros en Van Wijk Vastgoedonderhoud (na de aanbesteding) in de 
afstandsverklaring de afspraak in een zogenaamd "bouwteamverband" samen te werken. In een 
bouwteamverband is geen sprake van een klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, maar 
werken de partners samen de plannen uit en komen ze tot afspraken over de uitvoering. De 
aannemer is in dit soort constructies niet alleen uitvoerder, maar ook adviseur.  
 
Op 27 mei 2010 vindt het eerste bouwteamoverleg tussen Mitros en Van Wijk plaats. In de periode 
tussen 27 mei 2010 en eind 2011 vinden er met tussenpozen van meestal drie weken 17 
bouwteamvergaderingen plaats.14  
 
In het verslag van het tweede bouwteamoverleg op 16 juni 2010 staat vermeld dat de 
asbestrapporten aanwezig zijn en in het bezit van Van Wijk. Bij verschillende woningen is er door de 
asbestbeplating geboord en/of gezaagd. Dit wordt per adres in kaart gebracht. Vervolgens moet 
besproken worden in overleg met Mitros (DTA) welke actie hierop te ondernemen.15 Vanaf 16 juni 
2010 staat asbest als onderwerp een aantal maal geagendeerd in het overleg van het bouwteam.  
 
In het verslag van het derde bouwteamoverleg op 16 september 2010 staat als actie voor de 
werkvoorbereider van Mitros het maken van een 'plan' voor asbestsituaties: 'wat te doen als…'. Er 
moet een afspraak worden gemaakt met een andere werkvoorbereider van Mitros om de scenario's 
te bespreken. Ook moet goed worden doorgegeven aan de saneerder wat er in de proefwoning 
(Marco Pololaan 88) gesaneerd moet worden.16

 

                                                        
10 BME, asbestinventarisaties SC-540 type A, Complex 1188, 29 juni 2009, p.7 
11 BME, asbestinventarisaties SC-540 type A, Complex 281, 28 augustus 2009 
12 BME, asbestinventarisaties SC-540 type A, Complex 281, 29 juni 2009 en BME, asbestinventarisaties SC-540 type A, Complex 281, 
28 augustus 2009 
13 COT interview 
14 Notulen Overleg bouwteam 
15 Overleg bouwteam no.2, 16 juni 2010 
16 Overleg bouwteam no.3, 16 september 2010 
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In het verslag van het vierde bouwteamoverleg op 30 september 2010 komt de Wabo 
(omgevingsvergunning) die vanaf 1 oktober in werking treedt ter sprake. Afgesproken wordt dat een 
afspraak wordt gemaakt met iemand van de gemeente, voorafgaand aan de bouwaanvraag, om te 
bespreken hoe het bouwteam hier mee om moet gaan en wat er verlangd wordt. Ook asbest staat 
als onderwerp geagendeerd. De notulen vermelden: "Wanneer er een bestek van de bouw van de 
flats kan worden overhandigd aan de gemeente, dan hoeft er maar 15% geschouwd te worden, i.p.v. 
de 100% opname. Het bestek wordt gezocht, waarna een offerte wordt aangevraagd bij DAP, voor 
het inventariseren van asbest per woning. Van Wijk krijgt het rapport van DAP en regelt zelf de 
saneerder. Dit ook i.v.m. eventuele calamiteiten, deze kunnen dan meteen door van Wijk zelf worden 
opgelost. Er is wel een meldingsplicht van de calamiteiten aan Mitros." 17 In de proefwoning aan de 
Marco Pololaan 88 kan Van Wijk proeven doen en uitvoeringsmogelijkheden testen. Nadat alle 
‘proeven’ zijn gedaan wordt deze woning een modelwoning voor bewoners.18

1.3 Najaar 2010: Asbestinventarisaties binnen woningen 
Tijdens het vijfde bouwteamoverleg op 14 oktober 2010 blijkt het bestek niet vindbaar, en in verband 
met de nieuwe Wabo zal er een 100% schouw moeten plaatsvinden. Dit houdt in dat een 
asbestinventarisatie nodig is van alle 240 portiekwoningen voor de renovatie. De inventarisatie heeft 
als doel vast te stellen of zich in de woningen asbesthoudend materiaal bevindt en wat voor risico dat 
met zich mee brengt voor de bewoners. Mitros vraagt offertes op voor asbestinventarisaties in de 
woningen bij vier verschillende inventarisatiebureaus. Afgesproken wordt dat Van Wijk het rapport 
van het uiteindelijk geselecteerde bureau krijgt, en zelf de saneerder regelt. Eventuele calamiteiten 
kunnen dan meteen door Van Wijk zelf worden opgelost. Er is wel een meldingsplicht van eventuele 
calamiteiten aan Mitros.19  
 
Sanitas dient op 5 november 2010 een offerte tot een asbestinventarisatie type A (direct 
waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, etc.) in bij Mitros.20 Sanitas stelt voor de 
woningen systematisch te onderzoeken, om visueel de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen te bepalen. Van deze visueel asbestverdachte materialen zal Sanitas monsters nemen 
om vast te stellen in welke gehalten de asbestsoorten (Crocidoliet, Amosiet, Chrysotiel, Anthofylliet, 
Tremoliet en/of Actinoliet) eventueel in het monster aanwezig zijn. Sanitas verzoekt de 
opdrachtgever alle medewerking te verlenen tot het inzichtelijk maken van het onderhavige 
bouwwerk, waaronder het beschikbaar stellen van bouw- en bestektekeningen.21

 
In de notulen van het zevende bouwteamoverleg op 11 november 2010 staat dat alle offertes voor 
het inventariseren beschikbaar zijn. Afgesproken wordt dat Mitros een beoordeling maakt. De prijs 
speelt daarin een belangrijke rol. Daarna vindt opdrachtverlening plaats.22

 
Op 24 november 2010 verleent Mitros Sanitas opdracht tot een asbestinventarisatie van 240 
woningen. De letterlijke tekst luidt: "Hierbij verstrekken wij u opdracht voor een inventarisatie type A 
conform de SC-540 in onze complexen 281 en 1188, 240 portiekflats Stanleylaan en Marco Pololaan 
in Utrecht."23 Op de werkzaamheden zijn de Afwijkende Bepalingen van Mitros van toepassing. Deze 
bepalingen worden gehanteerd bij opdrachten die worden verleend op basis van "De Nieuwe 
Regeling 2005, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur" (DNR 2005).24  
 
Op 29 november voert Sanitas onderzoek uit in de proefwoning aan de Marco Poloaan. Op 14 
december 2010 levert Sanitas hiervan de rapportage op. Het type A onderzoek is uitgevoerd conform 
SC 540 zodat met dit rapport een sloopvergunning kan worden aangevraagd bij de gemeentelijke 
instanties en een asbestsanering kan plaatsvinden. Er wordt asbesthoudend materiaal (Chrysotiel) 
aangetroffen in onder meer de badkamer en de keuken. De spouwmuren en bouwkundige schachten  

                                                        
17 Overleg bouwteam no.4, 30 september 2010 
18 Overleg bouwteam no.4, 30 september 2010 
19 Overleg bouwteam no.5, 14 oktober 2010 
20 Sanitas, 240 portiekwoningen in Utrecht, 5 november 2010 
21 Sanitas, 240 portiekwoningen in Utrecht, 5 november 2010.  
22 Overleg bouwteam no.7, 11 november 2010 
23 Opdracht asbestinventarisatie type A, 240 woning Stanleylaan en Marco Pololaan Utrecht, 24 november 2010 
24 Afwijkende bepalingen van Mitros op de DNR 2005 van toepassing op opdrachten aan Architecten en Adviseurs, Versie – 10 mei 2010 
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zijn volgens het rapport niet geïnventariseerd, omdat deze destructief onderzoek behoeven.25 
Hiervoor geldt, zo luidt de aanbeveling, dat een aanvullende asbestinventarisatie type A uitgevoerd 
moet worden. Voor de overige uitsluitingen, waarbij geen redelijk vermoeden bestaat dat op die 
betreffende locatie asbestverdachte toepassingen zullen worden aangetroffen, is het mogelijk een 
asbestinventarisatie type B uit te voeren. Hiervoor bestaat echter geen verplichting. Sanitas stelt dat 
de overweging daartoe bij de opdrachtgever (Mitros) ligt. Ook stelt Sanitas dat men te allen tijde alert 
dient te blijven op mogelijk onvoorzien asbesthoudend materiaal.26

 
Tussen 29 november en 30 december 2010 verricht Sanitas meerdere asbestinventarisaties op de 
Stanleylaan en Marco Pololaan in het kader van de 100%-opname. Uit het inventarisatierapport van 
woningen, garageboxen, portieken en stookruimtes (aan de Stanleylaan en Marco Pololaan) van 30 
december 2010 blijkt dat asbesthoudende materialen zijn aangetroffen van risicoklasse 1-2. In 
verschillende woningen heeft Sanitas vermoedelijke asbestbronnen aangetroffen. Sanitas geeft in 
het rapport aan dat enkele punten niet zijn onderzocht (uitsluitingen), waaronder spouwmuren, 
bouwkundige schachten, pakkingen, het dak en funderingen. Evenmin is onder vaste decoratieve 
vloerafwerkingen onderzoek gepleegd. De eerste drie uitsluitingen vereisen destructief onderzoek, 
de laatste drie vallen buiten de scope van het betreffende onderzoek.27

 
Niet alle woningen zijn op dat moment onderzocht. Op 20 december 2010 informeert Sanitas de 
werkvoorbereider van Mitros dat van de 240 woningen er 42 niet zijn onderzocht, omdat de 
betreffende bewoners niet in de woning aanwezig zijn. In zijn reactie geeft de werkvoorbereider aan 
dat voor de start van de uitvoering bezien zal worden hoe de resterende woningen op asbest 
geïnventariseerd zullen worden.28  
 
N.B. Achteraf is er discussie over of de opdracht aan Sanitas voor asbestinventarisatie ook de 
buitenkant van de woningen betrof. Feit is dat de buitenkant in de inventarisatie niet is meegenomen. 

1.4 2011: Ontwerp en asbestoverleg 
In de loop van 2011 ontwikkelen Mitros en Van Wijk, samen met een architect, het ontwerp voor de 
renovatie. In het najaar van 2011 is het ontwerp klaar. 
 
Tijdens het twaalfde bouwteamoverleg op 3 maart 2011 wordt kort gesproken over 
renovatiewerkzaamheden in relatie tot asbest. De vraag ligt voor of de balkonkozijnen van binnen of 
van buiten geïsoleerd moeten worden. In de proefwoning is van binnen uit geïsoleerd. Hierbij speelt 
dat een asbestplaat is verwerkt in het kozijn. Afgesproken wordt dat iemand van Sanitas wordt 
uitgenodigd voor een asbestoverleg, ook met betrekking tot het saneren van de WC-vloer in verband 
met het doorboren van de riolering.29  
 
Op 14 maart 2011 vindt overleg plaats tussen Mitros en RPA Advies over asbest.30 Een afschrift van 
de notulen wordt verzonden aan Van Wijk. De reden van het overleg is het asbest dat tijdens de 
bouw is verwerkt in de flats aan de Stanleylaan en Marco Pololaan. Aangezien renovatie gepland 
staat, kan asbest worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden. Het overleg wordt belegd om te 
bepalen wat er moet gebeuren wanneer asbest wordt aangetroffen en hoe dat vooraf te regelen. Er 
worden enkele acties benoemd voor Van Wijk in overleg met Mitros, waaronder: 
- Asbesthoudende lijmlaag en/of colovinyltegels toilet standaard saneren, ook vloeren waar 

bewoners zelf vloertegels hebben aangebracht. Opnemen in format. 
- Multiplex plaatje over asbestplaatje plaatsen in badkamer naast kozijn. Opnemen in format en 

opnemen in het nieuwe rapport. 
- Keukenvloer fixeren, wanneer er nog een lijmlaag of tegels liggen. Opnemen in format en 

rapport. 

                                                        
25 Volgens een respondent waren de schachten wel onderdeel van de inventarisatie 
26 Sanitas, Asbestinventarisatierapport flatwoning Marco Pololaan 88 Utrecht, 14 december 2010 
27 Sanitas, Asbestinventarisatierapport woningen, garageboxen, portieken en stookruimtes Stanleylaan 19-133, 139-253 en 2-96, Marco 
Pololaan 12-106, 140-234, 30 december 2010 
28 Emailwisseling Mitros-Sanitas, onderzoek StanleylaanMarcoPololaan, 20 december 2010 
29 Overleg bouwteam no.12, 3 maart 2011 
30 Mitros, Asbest overleg 14-3-2011 
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- Multiplex plaat over asbestplaat aanbrengen in keuken kozijn. Opnemen in format en rapport. 
- Loggiakozijnen: werkwijze voor het isoleren van de borstweringen van de loggiakozijnen 

opnemen in format. Detail uitwerken door aannemer in overleg met Mitros. 
- Tekeningen bestaande bouw opnemen in aanvullend rapport, i.v.m. spouw / kozijnen en de 

wand van de badkamer – loggia, omdat hier geen destructief onderzoek noodzakelijk is m.b.t. 
asbest. 

- Aanvullend rapport laten opstellen door inventarisatie bureau. 
- Gevelkachels (flat 1) staan niet in het rapport, deze moeten worden geïnventariseerd. 
- Sloopvergunning aanvragen.31 
 
Mitros dient op 14 juli 2011 een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de woningen aan 
de Marco Pololaan en de Stanleylaan bij de gemeente Utrecht.32 De gemeente Utrecht verleent de 
betreffende omgevingsvergunning op 22 september 2011. Als bijlage zijn geldende voorschriften en 
overwegingen opgenomen aangaande de renovatie van de gevels, inclusief het verwijderen van 
asbesthoudende delen.33

1.5 Januari en februari 2012: Voorbereiden renovatie 
Mitros sluit op 3 januari 2012 met aannemer Van Wijk een overeenkomst tot het uitvoeren van 
casco- en interieurwerkzaamheden in de complexen 281 Stanleylaan en 1188 Marco Pololaan. De 
werkzaamheden moeten volgens de overeenkomst worden uitgevoerd conform de contractstukken 
zoals genoemd in de "Documentenlijst contractstukken" van 3 januari 2012 en de Algemene 
Voorwaarden Uitvoering Onderhoudswerkzaamheden Mitros, versie 25 mei 2010. Van de 
"Documentenlijst contractstukken" maken onder andere deel uit het asbestinventarisatierapport van 
Sanitas van 30 december 2010 en het asbestinventarisatierapport van de proefwoning aan de Marco 
Pololaan van Sanitas van 14 december 2010. 34  
 
Op 4 januari 2012 stuurt Mitros een email aan Van Wijk getiteld 'asbest wet- en regelgeving'. 
Bijgevoegd worden een Inspectierapport over asbest (Inspectierapport Asbest 2009/2010. Asbest: 
stof tot nadenken) en een persbericht ('Werken met asbest vaak niet veilig'). De bijlagen heeft Mitros 
van de Inspectie SZW ontvangen. In de e-mail wijst Mitros Van Wijk erop dat het op werken met 
asbest vaak fout gaat en dat werken worden stilgelegd. Ook Mitros heeft hiervan al eens hinder 
ondervonden. Van Wijk wordt gevraagd extra aandacht te schenken aan het contracteren van een 
saneerder en aan de uitvoering, mede omdat de ogen van de gemeente en Inspectie op de 
werkzaamheden op de Stanleylaan en Marco Pololaan gericht zijn.35  
 
Op 12 januari vindt de eerste bouwvergadering tussen medewerkers van Mitros en Van Wijk plaats 
over de plannen voor de Stanleylaan en Marco Pololaanlaan. Bij de ingekomen stukken is 
bovengenoemde email over asbest wet- en regelgeving. In de vergadering wordt opgemerkt dat 
goed op deze wet- en regelgeving gelet moet worden, omdat er strenge controles op plaatsvinden. 
Per 1 februari is er namelijk nieuwe wet- en regelgeving van kracht. Opgemerkt wordt dat Mitros een 
strikt protocol hanteert aangaande onder meer werktijden, roken en voertaal (Nederlands), waarop 
extra wordt gecontroleerd. De saneerder wordt verzocht een werkplan asbestsanering op te stellen 
met een afschift aan Mitros. Ongevallen en bijna ongevallen dienen altijd gemeld te worden in de 
bouwvergadering.36  
 
Op 2 februari vindt de tweede bouwvergadering plaats. De opmerking over de strenge regels met 
betrekking tot asbestsanering heeft Van Wijk neergelegd bij de saneerder. Mitros geeft aan een 
overleg te organiseren over de asbestsanering.37  
 

                                                        
31 Mitros, Asbest overleg 14-3-2011 
32 Gemeente Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling, Omgevingsvergunning, 22 september 2011 
33 Gemeente Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling, Omgevingsvergunning, 22 september 2011 
34 Opdracht MNR Stanleylaan en Marco Pololaan, casco en interieur, 3 januari 2012 
35 Email 'asbest wet- en regelgeving', 4 januari 2012 
36 Mitros, Verslag 1 ste bouwvergadering, 12 januari 2012 
37 Mitros, Verslag 2de bouwvergadering, 2 februari 2012 
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Op 14 februari 2012 wordt door Mitros bij de gemeente Utrecht via het formulier 'Start bouw- of 
sloopwerkzaamheden' melding gedaan van de geplande werkzaamheden. De werkzaamheden gaan 
volgens de melding van start op 20 februari 2012.38 In een bijgevoegd schrijven wordt ten aanzien 
van de planning van het renovatieproject Stanleylaan en Marco Pololaan opgemerkt dat, door de 
weersomstandigheden (vorst) de start van het project is uitgesteld.39

 
Op 20 februari 2012 doet Van Wijk een melding van de renovatiewerkzaamheden van de woningen 
aan de Stanleylaan en Marco Pololaan bij de Arbeidsinspectie, waaronder de beoogde duur van de 
werkzaamheden en geselecteerde (onder)aannemers.40  

1.6 Februari 2012: Aanvullende asbestinventarisaties 
Van Wijk attendeert de projectmanager van Mitros op de mogelijkheid van asbesthoudende kit in de 
gevel. Van Wijk geeft Sanitas de opdracht dit nader te onderzoeken. Op dat moment zijn bovendien 
nog niet alle woningen geïnventariseerd. De opdracht tot het laten uitvoeren van die inventarisaties is 
verlegd naar de aannemer.41  
 
Sanitas krijgt de opdrachten om deze inventarisaties uit te voeren. Sanitas voert tussen februari en 
juni 2012 meerdere asbestinventarisaties uit. De niet eerder bezochte (en geïnventariseerde) 
woningen worden in opdracht van Van Wijk geïnventariseerd. Een ander gedeelte, namelijk a) de 
woningen waar eerder beperkingen waren (vanwege bewoners die niet meewerkten of waar extra 
onderzoek nodig was) en b) de buitenruimte wordt in opdracht van Mitros door Sanitas 
geïnventariseerd.42

 
Op 15 februari 2012 levert Sanitas het eerste rapport op over het onderzoek aan de gevels.43 In het 
rapport schrijft Sanitas dat de rapportage dient voor de renovatie van de kozijnen. Omdat tijdens het 
onderzoek niet alle delen bereikbaar waren, levert Sanitas, na aanvullend onderzoek, op 21 februari 
2012 een nieuwe, aangepaste versie van de asbestinventarisatie op.44 In deze rapportage schrijft 
Sanitas dat de rapportage dient voor sanering van kitranden. Sanitas schrijft dat de volgende 
asbesthoudende bronnen zijn aangetroffen: 
- Tussen de betonconstructie aan de voorzijde 
- Tussen en langs de betonpanelen van de portieken 
- Tussen kozijn slaapkamer (balkonzijde) en gevel 
- Tussen kozijn keuken (balkonzijde) en gevel 
 
Op 22 februari vindt een derde bouwvergadering plaats.45 Aansluitend vindt asbestoverleg plaats, 
waarvoor ook Sanitas aanschuift. Er komt ter sprake dat er een kink in de kabel is gekomen voor wat 
betreft de planning, omdat nog niet alle woningen zijn geïnventariseerd. De inventarisatie zal eerst 
moeten plaatsvinden, voordat de werkzaamheden van start gaan. Uit de inventarisatierapportage van 
Sanitas van 15 februari blijkt dat er asbesthoudende kit is toegepast bij de beglazing, betonnen 
kaders en betonnen gevelelementen van de in 2010 geïnventariseerde woningen. Het bouwteam 
was daarvan niet op de hoogte. Aan Sanitas wordt gevraagd of zij de uitvoering van het project willen 
begeleiden.46  
 
In de bouwvergadering bespreken de partijen dat aanvullende asbestinventarisatie nodig is voor de 
woningen die nog niet zijn onderzocht en voor de "onderzochte kit in de gevels".47 Afgesproken 
wordt dat Van Wijk de coördinatie op zich neemt en dat de inventarisatie zo snel mogelijk moet 
worden uitgevoerd. Ook wordt afgesproken dat Sanitas type B onderzoeken in alle woningen gaat 
opstarten en dat Sanitas het type B onderzoek voor de buitengevel, dat deels al is gedaan, afrondt 
en de rapportage opstelt. 
 

                                                        
38 Start bouw- of sloopwerkzaamheden melden, Zaaknummer385403, 14-02-2012 
39 Verzendbrief, Renovatie Stanleylaan en Marco Pololaan; Planning, 14 februari 2012 
40 Melding Arbeidsinspectie, 20 februari 2012 
41 COT interview 
42 COT interview  
43 Abestinventarisatierapport flatgebouwen Stanleylaan en Marco Pololaan, kenmerk 12.A11790 
44 Abestinventarisatierapport flatgebouwen Stanleylaan en Marco Pololaan, kenmerk 12.A11790-02 
45 Mitros, Verslag 3de bouwvergadering, 22 februari 2012 
46 Mitros, Verslag 3de bouwvergadering, 22 februari 2012 
47 Mitros, Verslag 3de bouwvergadering, 22 februari 2012 
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Op 22 februari start Sanitas met het type A onderzoek naar de kitranden en op 28 februari 2012 
levert Sanitas het asbestinventarisatierapport op. In dit rapport benoemt Sanitas de volgende 
asbesthoudende bronnen: 
- Tussen de betonconstructie en raamkozijnen aan de voorzijde van de portieken 
- Tussen de betonconstructie en de portiekkozijnen aan de voorzijde.48 
 
Het gaat dan om asbest van het type hechtgebonden Chrysotiel 2-5%, van risicoklasse 2. 
 
N.B. In de nasleep van de asbestcalamiteit ontstaat discussie over of de kitvoeg onder de dakrand, 
waar uiteindelijk de calamiteit uit ontstaat, is meegenomen in de asbestinventarisaties door Sanitas. 
Deskundigen verschillen hierover van mening. De rapporten en het verslag van de bouwvergadering 
maken niet expliciet melding van de kitranden onder de dakrand. Echter, het rapport van 15 februari 
geeft wel aan dat "gezien de overige resultaten moet alle kit tussen de betonconstructie en betonnen 
panelen als asbesthoudend worden beschouwd." (p.13) Ook lijkt de tekening in de bijlage bij het 
rapport van 21 februari aan te duiden dat de kitvoegen onder de dakrand zijn meegenomen. 
De onderzoekers zijn dan ook van mening dat de kitvoeg wel degelijk is meegenomen in de 
inventarisatie. 
 
De kosten van verwijdering van de asbesthoudende kit zijn hoog (in de ogen van de 
bouwvergadering) en ook is de kit - zolang deze niet wordt bewerkt - niet schadelijk voor mens en 
milieu. Daarom wordt besloten deze kit niet te verwijderen.49 Voor sommige kitranden wordt 
afgesproken om ze af te dekken. Echter, op een later moment wordt tijdens het verwijderen van de 
dakrand van de flat aan de Stanleylaan kit in andere (lees: slechtere) staat aangetroffen.50 Dan wordt 
besloten dat de slechte delen van de kitrand toch worden gesaneerd. De kitvoeg onder de dakrand is 
één van de delen die toch worden gesaneerd, al volgt dat besluit pas later (zie bouwvergaderingen 
mei). 

1.7 Maart 2012: Start renovatie binnenkant 
Vanaf eind februari, begin maart start Van Wijk met de renovaties. In eerste instantie gaat Van Wijk 
aan de slag met de binnenkant van de woningen. Later, vanaf juni, start de renovatie van de 
buitenkant. Van Wijk heeft een plan opgesteld waarbij in 12 dagen één woning wordt gerenoveerd. 
 
De werkzaamheden verlopen niet soepel. Tijdens de vierde bouwvergadering op 12 maart uit Mitros 
haar onvrede over de uitvoering door Van Wijk. Er zijn problemen ontstaan die geweten worden aan 
de voorbereiding de werkzaamheden door Van Wijk, afspraken worden niet nagekomen en er komen 
klachten van bewoners binnen. Mitros verzoekt Van Wijk één vaste projectleider aan te stellen.51 
Van Wijk erkent dat er problemen waren met de werkzaamheden. Diverse werknemers die betrokken 
waren bij dit project zitten overspannen thuis.52 Daarnaast zijn er problemen omdat bewoners niet 
goed meewerken en/of niet goed geïnformeerd zijn.53

 
Mitros en Van Wijk spreken een rustperiode van een week af zodat Van Wijk interne problemen op 
kan lossen en zich kan richten op de vervolgwerkzaamheden. Duidelijk wordt gemaakt dat pas 
goedkeuring wordt gegeven voor de start van de werkzaamheden in flat 2, als de eerste drie à vier 
portieken met woningen naar tevredenheid en conform bestek en nadien gemaakte afspraken zijn 
uitgevoerd. Tevens wordt de opmerking gemaakt dat in de bewonersbrief ook asbestinformatie moet 
worden opgenomen. Diverse bewoners zijn erg ontevreden over het verloop van het project. Ook is 
een bewoner boos omdat er asbest in de woning zou neerdwarrelen. 54  

                                                        
48 Abestinventarisatierapport flatgebouwen Stanleylaan en Marco Pololaan, kenmerk 12.A11827-02 
49 COT interview 
50 COT interview 
51 Mitros, Verslag 4de bouwvergadering, 15 maart 2012 
52 COT interview 
53 Mitros, Verslag 5de bouwvergadering, 29 maart 2012 
54 Mitros, Verslag 4de bouwvergadering, 15 maart 2012 
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De bewonersbrieven, inclusief de planning van de werkzaamheden, worden 22 maart verstuurd.55 In 
de brief wordt niet gesproken over asbest. Medewerkers van Mitros (woonconsulenten) gaan in 
gesprek met de boze bewoner. Het blijkt in de woning niet om asbest maar om losgelaten stucwerk 
te gaan.56 Daarnaast stuurt Mitros een reactie op de klachtenbrief van een aantal bewoners.57  

 
Op 19 maart vindt een ingelast overleg plaats tussen Mitros en Van Wijk naar aanleiding van de 
vierde bouwvergadering.58 Het verslag vermeldt dat de problemen op het project vooral spelen op 
het gebied van bewonerszaken. Asbest is geen onderwerp van gesprek. Wel wordt gevraagd of de 
offertes van Sanitas zijn ontvangen met betrekking tot de validatiemeting en begeleiding.  
 
Van Wijk vraagt Oskam Asbestverwijdering B.V. (hierna: Oskam), een gespecialiseerd en 
gecertificeerd bureau, een offerte uit te brengen voor de asbestsanering. Van Wijk werkt regelmatig 
samen met Oskam en heeft hier goede ervaringen mee. Op 23 maart 2012 stelt Oskam een offerte 
voor asbestsanering op. Specifiek betreft het verwijderen van asbesthoudende kit/gevels van 30 
trappenhuizen Stanleylaan en Marco Pololaan.59  
 
De offerte is gebaseerd op de asbestinventarisatie met kenmerk 12.A11827-02 van 28 februari 2012 
door Sanitas. Uitgegaan wordt van sanering van asbesttoepassingen conform risicoklasse 
buitensanering/2. Genoemde locaties: portieken (30 kozijnen met kit) en gevels (120 stelkozijnen met 
kit (boven de portieken). De asbestverwijderingswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de 
laatste versie van certificatieschema SC-530, onder toezicht van een deskundig toezichthouder 
asbestverwijdering (DTA). De offerte geeft aan dat keuringen, storingen en calamiteiten geschieden 
door de DTA worden geregistreerd in het logboek. Hierin staan ook de gegevens van saneerders, 
uitgevoerde werkzaamheden en overige bijzonderheden vermeld.60  
Op basis van de offerte huurt Van Wijk Oskam in voor het asbestsaneringsdeel van de renovatie. 
 
Oskam en Van Wijk maken afspraken over de inpassing van de asbestsanering in de 
renovatiewerkzaamheden. Concreet betekent dat, dat Oskam een woning saneert en afsluit en 
eindcontrole wordt uitgevoerd. Als de woning schoon blijkt gaat Van Wijk aan de slag met de 
renovatie. 
 
Van Wijk laat de uitvoering van de asbestsanering over aan Oskam. Van Wijk controleert of Oskam 
de benodigde certificaten heeft om dit werk uit te mogen voeren. Dat blijkt het geval. Van Wijk voert 
geen kwaliteitscontrole uit op de uitvoering van het werk door Oskam. Hiervoor heeft Van Wijk niet 
de deskundigheid in huis, en bovendien mag Van Wijk niet aanwezig zijn als het werk wordt 
uitgevoerd.61

 
Van Wijk stuurt de asbestinventarisatierapporten van Sanitas door naar Oskam. Daarbij bestaat voor 
Van Wijk en Oskam geen discussie over de vraag of de kitvoegen achter de dakrand asbesthoudend 
zijn. Het inventarisatierapport heeft het immers over de kitvoegen tussen de geveldelen, en de 
kitvoegen achter de dakrand (verticale voegen) vallen daar wat Van Wijk en Oskam betreft ook 
onder.62

 
Sanitas rapporteert op 28 maart 2012 aan Van Wijk over een uitgevoerde visuele beoordeling en 
luchtmeting tijdens het schoonmaken en schilderen van de asbesthoudende kit van de buitengevels 
(validatiemeting). De conclusie luidt: "men kan ervan uitgaan dat als deze methode op deze manier 
wordt uitgevoerd door een niet SC-530 (bedrijfs)schilder er geen asbestvezels zullen vrijkomen en 
voor een eventuele besmetting kunnen zorgen". Indien men afwijkt van deze behandelmethode dient 
men onder een ander regime verder te gaan (zie inventarisatie rapport)".63 De behandelmethode  

                                                        
55 Bewonersbrief, betreft 'Planning werkzaamheden', d.d. 22 maart 2012 
56 COT interview 
57 Bewonersbrief, betreft 'Klachtenbrief 20 maart 2012, d.d. 5 april 2012 
58 Verslag 19 maart 2012 
59 Oskam, offerte verwijderen asbesthoudende kit/gevels, 23 maart 2012 
60 Oskam, project- en V&G plan asbestverwijdering 
61 COT interview 
62 COT interview 
63 Sanitas, SEM luchtmonstering tbv het schoonmaken van de asbesthoudende kit aan de buitengevels van de Flats Stanleylaan en 
Marco Pololaan te Utrecht, 28 maart 2012 
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door Van Wijk luidt als volgt: het onder hoge druk schoonspuiten van de buitengevels, waarbij de 
asbesthoudende kitvoegen worden afgedekt door middel van houten latten, zodat de 
asbesthoudende kit niet kan worden beschadigd. Vervolgens worden de houten latten verwijderd en 
maakt men de asbesthoudende kitvoegen schoon met het schoonmaakmiddel Universal (ontvetter). 
Daarna worden de kitvoegen geschilderd. Tevens worden er bij de balkons houten latten over de 
asbesthoudende kitvoegen gezet zodat deze duurzaam afgeschermd worden. Aan de buitengevels 
worden deels isolatieplaten aangebracht die over de asbesthoudende kitvoegen vallen. Deze worden 
minimaal 0,2 meter van de asbesthoudende kitvoegen vastgeboord aan de buitengevel.64  
 
In de zesde bouwteamvergadering staat ten aanzien van het punt bestekwijzigingen vermeld: 
"kitwerk beton vervangen; komt te vervallen. Kit bleek asbesthoudend te zijn en wordt niet 
vervangen, maar overgeschilderd."65

 
Op 19 april vindt een ingelast overleg plaats tussen Mitros en Van Wijk over de voortgang van de 
werkzaamheden en samenwerking in het projectteam. De werkzaamheden worden bemoeilijkt door 
de moeizaam verlopende communicatie met bewoners. Afgesproken wordt dat Mitros zorgt voor 
extra ondersteuning in de vorm van een bewonersconsulente. Het verslag meldt verder: "Meerwerk 
m.b.t. het reinigen van de gevels en het afdekken van de asbest kitvoegen  Afgesproken is dat er 
begonnen kan worden met het reinigen van de gevels en dus het afdekken van de kitvoegen, in 
regie. Afgezien van de prijsaanpassing door Van Wijk. Door Mitros is aangegeven: let op de 
arbeidsinspectie. Van Wijk licht de arbeidsinspectie in, i.v.m. de strenge controle van de inspectie op 
werken met asbest."66

 
Op 26 april vindt de zevende bouwvergadering tussen Mitros en Van Wijk plaats.67 De projectleider 
van Sanitas neemt halverwege deel aan het overleg. Onder meer het volgende wordt besproken: 
- Van Wijk kan niet met zekerheid zeggen of de asbestwerkplannen voor interieur en exterieur bij 

Van Wijk en Oskam aanwezig zijn. Mitros maakt duidelijk dat het de taak is van Van Wijk om 
hierop toe te zien.  

- Mitros heeft een meerwerkopgave voor het saneren van het kitwerk van het entreekozijn en het 
wisselkamerkozijn ontvangen en ter beoordeling bij Sanitas neergelegd. Van Wijk geeft aan dat 
het saneren rond de kozijnen wisselkamers komt te vervallen, maar dat daarvoor in de plaats 
wel de kit nabij dakrand no.1 gesaneerd moet worden. 

- Van Wijk geeft aan dat de kit tussen de betonnen dakrandelementen niet door Van Wijk wordt 
gegarandeerd en dat die mogelijk vervangen moet worden. Mitros is hierover verbaasd, omdat in 
een eerder stadium door Van Wijk is aangegeven dat de kit in de gevels in redelijke tot goede 
conditie is. De kit hoefde daarom niet gesaneerd te worden. Wel zou de kit, nadat de steigers 
zijn aangebracht, door Van Wijk worden nagezien op zichtbare gebreken. Er wordt afgesproken 
dat Mitros en Van Wijk samen gaan beoordelen of er punten in de dakrand zijn die moeten 
worden aangepakt. Van Wijk legt vast wat niet goed is en saneert eventueel.  

- Sanitas deelt mede dat de woningen tot dusverre op de juiste wijze zijn gesaneerd en dat er 
geen problemen zijn te melden. Sanitas voert vanaf heden eenmaal per week een controle uit op 
het werk en rapporteert hierover wekelijks aan Mitros en Van Wijk.68  

1.8 Mei 2012: Start renovatie buitenkant 
In mei 2012 start Van Wijk met de renovatie van de buitenkant. Van Wijk vraagt Oskam een offerte 
op te stellen voor het verwijderen van asbesthoudende kit in de gevels van 30 trappenhuizen aan de 
Stanleylaan en Marco Pololaan. Oskam levert op 1 mei 2012 een offerte op. Er wordt uitgegaan van 
sanering van asbesttoepassingen conform risicoklasse buitensanering/2. Locaties die genoemd 
worden zijn de voor- en achtergevel (60 X 3m1 kit bij aansluiting bovenste grindpaneel en dak).69  

                                                        
64 Sanitas, SEM luchtmonstering tbv het schoonmaken van de asbesthoudende kit aan de buitengevels van de Flats Stanleylaan en 
Marco Pololaan te Utrecht, 28 maart 2012 
65 Mitros, Verslag zesde bouwvergadering, 16 april 2012 
66 Gespreksverslag VW-Mitros, 19 april 2012 
67 Mitros, Verslag 7de bouwvergadering, 26 april 2012 
68 Mitros, Verslag 7de bouwvergadering, 26 april 2012 
69 Oskam, offerte verwijderen asbesthoudende kit/gevels, 1 mei 2012 
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In de offerte staan de volgende werkzaamheden voor Oskam vermeld: 
- Het opstellen van een werkplan 
- Het verzorgen van benodigde meldingen aan de Arbeidsinspectie, gemeente en certificerende 

instelling 
- Asbestverwijderingswerkzaamheden worden uitgevoerd conform laatste versie van SC-530 
- Werkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van een deskundig toezichthouder 

asbestverwijdering. 
 
In mei beoordeelt Sanitas in opdracht van Mitros de offertes van Oskam voor de saneringen.70

 
Op 10 mei vindt de achtste bouwvergadering plaats, waarbij de nieuwe projectleider van Sanitas 
aanschuift ter bespreking van de asbestsanering. Het werkplan van Oskam voor de binnensanering 
asbest van 2 maart 2012 is onderdeel van de binnengekomen stukken. In de bouwvergadering komt 
het volgende ter sprake:  
- Het doorsturen van dagrapportages en inventarisatierapporten loopt niet goed. Er zijn teveel 

contactpersonen en verschillende inventariseerders van Sanitas aan het werk. Er wordt 
afgesproken dat er vanaf heden één contactpersoon en één saneerder zijn en dat 
dagrapportages en inventarisaties aan Van Wijk, Oskam en Mitros worden gestuurd.  

- Het werkplan van Oskam is aanwezig bij de bouw en bij Sanitas. Sanitas vraagt waarom er geen 
plan van aanpak is (hoewel officieel gezien niet nodig). Sanitas zal een voorbeeld plan van 
aanpak aan Van Wijk sturen, zodat deze kan bepalen of een dergelijk plan wordt opgesteld. 
Volgens Sanitas is de Inspectie SZW wel akkoord met het werkplan.   

- De meerwerkopgaven saneren kitwerk entreekozijn, wisselkamerkozijn en saneren kit detail nr.1 
liggen ter beoordeling bij Sanitas. Sanitas heeft hierop een aantal vragen aan Van Wijk gesteld, 
maar nog geen antwoord ontvangen. Voor het saneren van staande kitnaden in de dakrand 
wordt nog een meerwerkopgave opgesteld door Van Wijk, nadat Mitros en Van Wijk samen 
hebben beoordeeld of er punten zijn in de dakrand die moeten worden aangepakt. Van Wijk legt 
vast wat niet goed is. Dit wordt dan eventueel gesaneerd.     

- Sanitas zal nogmaals de vraag met betrekking tot het "bewerken van kit" en de gehouden 
validatiemeting aan de Inspectie SZW stellen. Er moet zwart-op-wit verkregen worden of deze 
bewerking akkoord is. De medewerker van de Inspectie SZW is moeilijk te bereiken.  

- Tijdens de vorige bouwvergadering gaven zowel Van Wijk als Sanitas aan dat de 
werkzaamheden met betrekking tot de asbestsanering goed verlopen. Een paar dagen later 
komt de Inspectie SZW langs en legt het werk even stil, omdat op drie punten het saneren niet 
adequaat zou verlopen. Mitros is hierover erg verrast en vraagt om een toelichting. De Inspectie 
constateert drie tekortkomingen: 
- Er zijn dode hoeken in de containments aanwezig. 
- Stoffilters zitten - i.v.m. andere sloopwerkzaamheden in de trappenhuizen - vol. Hierdoor 

kunnen er geen goede metingen worden gedaan. 
- Compartimentering van woningen gaat verkeerd. Nu worden twee woningen boven elkaar 

gesaneerd, met een doorgang naar de andere woningen. Dat is niet toegestaan. Het advies 
luidt dat vier woningen tegelijk boven elkaar worden gesaneerd.  

 
Sanitas en Van Wijk geven aan zich te vinden in de bevindingen van de Arbeidsinspectie. Sanitas 
heeft zelf tijdens haar bezoek een opmerking gemaakt zoals omschreven bij het 2de punt. Er wordt 
afgesproken dat Sanitas vanaf heden steekproefsgewijs op niet vooraf vastgestelde dagen en tijden 
op locatie de werkzaamheden komt controleren. Hierbij blijft de eerder gemaakte afspraak van 
controle op één dag per week ongewijzigd. Oplossing voor punt 3 is nu vier woningen boven elkaar 
saneren en een tijdelijk kozijn met deur plaatsen voor de woningtoegangsdeur, zodat de 
trappenhuizen afgesloten blijven.71

 
Op 31 mei vindt de negende bouwvergadering plaats.72 De openstaande acties met betrekking tot de 
asbestsanering komen ter sprake, waaronder: 
- De noodzaak van een plan van aanpak; 

                                                        
70 Email Sanitas, Stanleylaan en Marco Pololaan: Offerte saneren asbest, 4 mei 2012 
71 Mitros, Verslag 8ste bouwvergadering, 10 mei 2012 en COT interview 
72 Mitros, Verslag 9de bouwvergadering, 31 mei 2012 
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- Voor de opgaven van meerwerk voor het saneren van het kitwerk en de entreekozijn, 
wisselkamer kozijn, wacht Sanitas op antwoord van Van Wijk; 

- De opgave van meerwerk voor het saneren van de staande kitranden dakranden ligt ter 
beoordeling bij Sanitas. Het antwoord van Van Wijk is nog niet ontvangen.  

- Er is een schriftelijk akkoord naar aanleiding van de validatiemeting "bewerken van kit" via 
Sanitas.  

- Afdekken kitvoegen i.v.m. reinigen gevelelementen: Van Wijk heeft opdracht in regie voor 
reinigen.73 

 
Op 28 juni 2012 vindt de tiende bouwvergadering plaats. Er worden ten aanzien van asbest 
enkele openstaande acties beschreven, waaronder: 
- Meerwerk opgaven saneren kitwerk entreekozijn, wisselkamer kozijn, detail nr.1. Sanitas wacht 

op antwoord van Van Wijk. 
- Meerwerk opgave saneren staande kitnaden dakrand, ter beoordeling bij Sanitas. Antwoord van 

Van Wijk nog niet ontvangen. Week 23 start saneren. 
- Schriftelijk akkoord n.a.v. validatiemeting “bewerken van kit”. (via Sanitas). 
- Afdekken kitvoegen i.v.m. reinigen gevelelementen: Van Wijk heeft opdracht in regie voor het 

reinigen. Aanhouden en na de vergadering bespreken.74 
 
In juni 2012 vindt een proefsanering plaats. De sanering richt zich op de vraag of de kitranden 
(tussen de geveldelen), onder risicoklasse 1 kunnen worden gesaneerd in plaats van onder 
risicoklasse 2. Uit de proefsanering blijkt dat dit niet mogelijk is.75 
 
Op 13 juli 2012 doet Oskam/Flexsa een sloopmelding met verwijzing naar 
asbestinventarisatierapport van 15 februari 2012.76 Uit de juridische analyse van Van Doorne 
Advocaten blijkt dat "melding is gedaan van de volgende werkzaamheden: "Het verwijderen van 
Asbesthoudende kit balkonzijde voor en achter, kit tussen en langs de beton panelen aan de 
voorzijde van het portiek" aan de Stanleylaan 2-96 te Utrecht. Bij de sloopmelding is aangegeven dat 
de werkperiode loopt van 16 juli 2012, vanaf 07:00 uur tot en met 20 juli 2012, 16:00 uur. Daarnaast 
is weergegeven dat het Asbest Inventarisatierapport Type A van de datum 15 februari 2012 is. 
Tenslotte is in de sloopmelding aangegeven dat de melding is doorgestuurd naar de Inspectie SZW, 
de VROM inspectie, TuV Nederland Certification 1 en de gemeente Utrecht." 77

 

                                                        
73 Mitros, Verslag 9de bouwvergadering, 31 mei 2012 
74 Mitros, Verslag tiende bouwvergadering, 28 juni 2012 
75 COT interview 
76 Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid Mitros en Oskam, Van Doorne, 3 oktober 2012 
77 De originele sloopmelding is niet in het bezit van het COT. Daarom gebruiken we hier de beschrijving van de sloopmelding in de memo 
van Van Doorne 
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2 Reconstructie acute fase 
In dit hoofdstuk beschrijven we chronologisch de gebeurtenissen vanaf de start van de 
saneringswerkzaamheden aan de flat aan de Stanleylaan, nummer 19-133. We beschrijven de 
gebeurtenissen tot en met 3 augustus, als de gemeentelijke crisisorganisatie wordt afgeschaald en 
de taken van het crisisteam van Mitros worden overgedragen aan een projectteam uit de staande 
Mitros-organisatie. We beschrijven de gebeurtenissen in drie delen: 
1. 16 tot en met 23 juli: van de start van de sanering tot en met de ontruiming van drie flats; 
2. 24 juli tot en met 3 augustus: de belangrijkste gebeurtenissen van de ontruiming tot en met de 

afschaling van crisisorganisatie en -team; 
3. processen in de afhandeling van de crisis na 23 juli: de themagewijze bespreking van de 

activiteiten van Mitros in de afhandeling van de calamiteit. 
 
De volgende tabel geeft de belangrijkste gebeurtenissen in de acute fase weer. 
 

Overzichtstabel Acute fase 
18 juli Constatering asbestbesmetting 
19 juli - Ontruiming twee woningen flat 1 aan de Stanleylaan 

- Inlichting gemeente over asbestbesmetting 
21 juli Ontruiming drie woningen flat 1 aan de Stanleylaan 
22 juli - Constatering besmetting in 5 woningen 

- Inlichting gemeente over asbestbesmetting in publieke ruimte 
- Opschaling naar GRIP 2, inschakeling hulpdiensten 
- Afzetten gebied (13.30 uur), vergroten afgezet gebied (14.45 uur), 

verkleinen afgezet gebied (22.10 uur) 
- Brieven aan bewoners over ontruimen flat door mannen in 

beschermende pakken 
- Ontruiming flat 1 (17.30 uur) 
- Noodbevel of noodverordening? 
- Communicatie via: rampenzender, actiecentrum, voorlichter Mitros in 

opvanglocatie, informatienummer gemeente, geluidswagens en 
websites van de gemeente en Mitros 

23 juli - Vrijwillige ontruiming flat 2 en 3 (14.00 uur) 
- Ontruiming eengezinswoningen (22.00 uur) 

Vanaf 27 juli Bewoners naar logeerwoningen 
Vanaf 2 augustus Bewoners terug naar Marco Pololaan (flat 2) 
3 augustus - Afschalen crisisorganisatie gemeente 

- Overdracht taken van crisisteam Mitros naar projectorganisatie staande 
organisatie 

 



 

Kaartje situatie78

Amerikalaan 38 t/m 46 en Stanleylaan 1 t/m 11 en 17 t/m 135 (flat 1)

Marco Pololaan 12 t/m 106 (flat 2) en Afrikalaan 39 t/m 47

Stanleylaan 2 t/m 110 (flat 3) en Afrikalaan 1 t/m 7

1

3

2

Amerikalaan 38 t/m 46 en Stanleylaan 1 t/m 11 en 17 t/m 135 (flat 1)

Marco Pololaan 12 t/m 106 (flat 2) en Afrikalaan 39 t/m 47

Stanleylaan 2 t/m 110 (flat 3) en Afrikalaan 1 t/m 7

Amerikalaan 38 t/m 46 en Stanleylaan 1 t/m 11 en 17 t/m 135 (flat 1)

Marco Pololaan 12 t/m 106 (flat 2) en Afrikalaan 39 t/m 47

Stanleylaan 2 t/m 110 (flat 3) en Afrikalaan 1 t/m 7

1

3

2

 
 
N.B. Bovenstaande nummering is de nummering zoals die in de acute fase is gehanteerd door Mitros 
en door de externe partners. Deze verschilt van de nummering van de flats in de renovatie. Vanaf nu 
hanteren we bovenstaande nummering 

2.1 Van constatering tot ontruiming (18-23 juli) 

2.1.1 16 en 17 juli 
Oskam verwijdert in opdracht van aannemersbedrijf Van Wijk asbesthoudend voegmateriaal aan de 
buitengevel van het flatgebouw van Mitros op de Stanleylaan 19 -133 oneven.79 De dilatatievoegen 
in de dakrand van circa 1,5 cm breed en 30 cm lang zijn opgevuld met asbesthoudende kit. Deze kit 
wordt verwijderd onder asbestcondities. Oskam heeft de werkzaamheden uitbesteed aan Flexsa 
Multi Diensten B.V. (hierna: Flexsa). Flexsa heeft eerder de andere flat aan de Stanleylaan, nummer 
2-96, gesaneerd. 
 

                                                        
78 Brief gemeenteraad 1 augustus 2012 
79 Offerte Oskam 'verwijderen asbesthoudende kit' d.d. 23 maart 2012, offerte Oskam 'verwijderen asbesthoudende kit' d.d. 1 mei 2012 
en Project- en V&G plan asbestverwijdering Oskam 
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Voor de werkzaamheden heeft Flexsa een werkplan opgesteld.80 Het werkplan bevat twee fouten: 
het verwijst naar de verkeerde flat (Stanleylaan 2-96) en het verwijst naar een verouderde versie van 
de asbestinventarisatie van Sanitas (van 15 februari 2012 in plaats van 21 februari 2012). 
 
Het werkplan bevat ook een afspraak over maatregelen die Flexsa zal nemen als asbest wordt 
aangetroffen op plaatsen die niet in het inventarisatierapport zijn opschreven: 
- Bij A en B rapport direct melden aan Arbeidsinspectie, Gemeente, opdrachtgever d.m.v. 

meldingsformulier asbest aangetroffen op plaatsen niet in het inventarisatierapport omschreven 
- Invullen SC-540, evaluatieformulier 
- Extra maatregelen nemen 
 
Op 16 juli start Flexsa met de voorbereiding van de werkzaamheden. Flexsa bevestigt in het 
werkplan ('checklist projectvoorbereiding op locatie') dat alle bronnen die moeten worden verwijderd 
zijn opgenomen in het inventarisatierapport en/of de sloopvergunning. 
 
Volgens het logboek van Flexsa81 starten de werkzaamheden van Flexsa op dinsdag 17 juli om 8.00 
uur. Er wordt gewerkt in drie shifts van 2 uur, met tussentijds een onderbreking van 1 uur. Tijdens de 
eerste shift, van 8.00 tot 10.00 uur, zijn drie medewerkers van Flexsa aanwezig, tijdens latere shifts 
twee. Het logboek vermeld verder: "Tijdens kit verwijderen isolatie achter de kit aanwezig. 
Glasvezel?" 

2.1.2 Woensdag 18 juli 
Op 18 juli start Flexsa volgens het logboek om 8.30 uur met de werkzaamheden. Om 12.00 uur start 
de tweede shift. Er werken drie medewerkers van Flexsa in deze tweede shift. Het gaat om dezelfde 
drie medewerkers die ook dinsdag de sanering uitvoerden. Na het saneren van een lange en korte 
zijde van de flat (volgens Sanitas na circa 73 dilatatievoegen) constateert het saneringsbedrijf na de 
start aan de tweede lange zijde van de flat (volgens de opzichter van Mitros de dakrand boven het 
trappenhuis van portiek D) dat er achter de te verwijderen asbesthoudende kit onder de dakranden 
nog meer asbestverdacht materiaal aanwezig is.82  
 
Volgens het logboek zijn de medewerkers van Flexsa om 12.30 uur gestopt met de werkzaamheden. 
In het logboek staat de volgende melding:  
 
"Er is verdacht materiaal achter de kit aangetroffen. Achter de kit bevindt zich op sommige plekken glaswol 
en daarachter asbestverdacht isolatie. We hebben het geconstateerd en doorgegeven aan de 
opdrachtgever. Ik "DTA" heb het werk stilgelegd we mogen niets doen totdat de opdrachtgever contact 
opneemt". 
 
Dit verdachte materiaal was niet eerder opgemerkt en stond niet vermeld in de 
asbestinventarisatierapportage op basis waarvan de werkzaamheden waren gestart en uitgevoerd.83   
 
Flexsa waarschuwt Oskam. Oskam neemt vervolgens contact met de uitvoerder van Van Wijk en 
vraagt of zij Mitros op de hoogte kunnen brengen van de ontwikkelingen. Oskam benadrukt dat er 
snel gehandeld moet worden.84 De uitvoerder legt vervolgens het werk stil, waarschuwt alle 
medewerkers en geeft aan dat ze niet meer op de steiger van blok 2 [COT: dit is flat 1 in de 
calamiteit] mogen werken totdat duidelijk is of het werkelijk asbesthoudende materialen zijn.85 Ook 
belt hij de werkvoorbereider van Mitros86 om melding te maken van de gevonden asbest. De 
uitvoerder dicht de voeg vervolgens af, waardoor verdere verspreiding van asbest vanuit de bron 
wordt voorkomen.87

 

                                                        
80 Werkplan en V&G-plan uitvoering asbestverwijdering, Flexa Multi Diensten B.V., versie 2.0 
81 Ingevoegd in projectplan, zie hierboven 
82 Logboek opzichter Mitros tot en met 13 augustus 2012, Centraal Bureau Bouwtoezicht 
83 Asbestinventarisatie rapport 12.A12290 
84 Informatie uit interviews 
85 Logboek opzichter Mitros tot en met 13 augustus 2012, Centraal Bureau Bouwtoezicht 
86 Volgens het protocol zou de opzichter moeten worden geïnformeerd, die was echter niet bereikbaar. Van Wijk geeft aan dat ook de 
projectmanager van Mitros niet bereikbaar was. Volgens de projectmanager is zijn voicemail niet ingesproken en heeft hij ook niet op een 
andere manier een bericht gekregen van Van Wijk. Ook door anderen is hij niet benaderd over de situatie 
87 Informatie uit interviews + Logboek opzichter Mitros tot en met 13 augustus 2012, Centraal Bureau Bouwtoezicht 
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Mitros neemt telefonisch contact op met Sanitas Milieukundig Adviesbureau (Sanitas). De 
projectleider van Sanitas gaat om 17.30 uur langs en constateert op de kopse kant van de flat aan de 
Stanleylaan (flat 1) asbestverdacht materiaal. Mitros geeft Sanitas de opdracht om het verdachte 
materiaal te onderzoeken. Sanitas bekijkt de hele rand en neemt kleefmonsters.88  

2.1.3 Donderdag 19 juli 
Op donderdagochtend vindt er een overleg plaatst tussen Mitros, Sanitas, Oskam en Van Wijk over 
een plan van aanpak.89  
 
Ook zijn donderdag de eerste onderzoeksresultaten bekend. Sanitas overlegt over haar conclusies 
met Mitros. Het verdachte materiaal bevat inderdaad asbest met meer dan 60% bruine asbestvezels. 
Sanitas duidt dat in het onderzoeksrapport aan als spuitasbest. Sanitas schrijft dat het materiaal 
onder risicoklasse 2/3 moet worden gesaneerd: 3 als het gaat om spuitasbest die nog niet geroerd 
achter de kit aanwezig is, 2 voor de restanten. Ook is er asbesthoudend materiaal waargenomen op 
de balkons van twee woningen van flat 1.90   
 
Vervolgens zijn nogmaals de detail-bestektekeningen, die in het bezit zijn van Mitros, bestudeerd. 
Hierop is geen aanwijzing te vinden voor de aanwezigheid van een asbesthoudende toepassing in of 
achter de dilatatievoeg of betonnen dakrandelementen. 
 
N.B. Na verloop van tijd blijkt het niet te gaan om spuitasbest, maar om niet-hechtgebonden amosiet. 
Deze misvatting ontstaat doordat het om asbestkoord ging, maar zo sterk verweerd dat het erg 
losgebonden was (waardoor het dus sterk op spuitasbest91 leek). 
 
Sanitas adviseert de steiger niet meer te betreden, behalve om de besmetting op te ruimen. 
Daarnaast dient ter plaatse van de besmetting een NEN2991 onderzoek uitgevoerd te worden in de 
aangrenzende ruimten om te kunnen bepalen of de asbestbesmetting zich ook in de woningen 
bevindt. Sanitas adviseert direct te saneren om verdere besmetting uit te sluiten. Besmetting kan 
zich ook door weersinvloeden uitbreiden. 
 
Mitros geeft op basis van de onderzoeksresultaten opdracht aan Sanitas een vervolg onderzoek te 
starten in de woningen door middel van lucht- en kleefmonsters (volgens het onderzoeksprotocol 
NEN 2991).92

 
Mitros informeert telefonisch de gemeentelijk inspecteur van Toezicht en Handhaving van Publieke 
diensten over de vondst. 
 
Daarnaast besluit Mitros de bewoners van de twee woningen waar asbesthoudend materiaal op het 
balkon is aangetroffen elders te huisvesten zodat in deze woningen onderzoek kan worden gedaan 
naar een eventuele asbestbesmetting. Deze bewoners worden hiervan door middel van een brief op 
de hoogte gesteld. Deze brief wordt persoonlijk afgegeven door de bewonersconsulente en de 
asbestdeskundige van Mitros. Zij spreken ook binnen in de woningen nog even met de bewoners.93  
 

                                                        
88 Informatie uit interviews + Logboek opzichter Mitros tot en met 13 augustus 2012, Centraal Bureau Bouwtoezicht 
89 Logboek opzichter Mitros tot en met 13 augustus 2012, Centraal Bureau Bouwtoezicht 
90 Asbestinventarisatie rapport 12.A12290 en Rapportage asbest identificatie, 12.01013-89 KEA 
91 Spuitasbest refereert aan de manier van aanbrengen 
92 COT interview 
93 1ste bewonersbrief 19 juli, betreft hotelovernachting 
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N.B. We geven hieronder de tekst van de brief weer.94

Geachte mevrouw …, 
 
Bij werkzaamheden aan de dakrand van uw flat is onverwacht asbest vrijgekomen. Wij moeten nu testen 
in uw woning of hier asbest is terechtgekomen. U kunt daarom tot morgenmiddag 20 juli niet in uw woning 
terecht. Wij bieden u daarom vandaag één overnachting aan in hotel Mitland inclusief een ontbijt in 
Utrecht. Morgenmiddag wordt u gebeld met de uitslag van het onderzoek en hoort u wat er verder moet 
gebeuren en wat de gevolgen voor u zijn. 
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met woonconsulent [ ] via telefoonnummer [ ] 
 
Met vriendelijke groet, 
[ ] Projectadviseur Wijkontwikkeling 
 
Ook geeft Mitros intern opdracht aan de afdeling Communicatie om een informatiebrief voor alle 
bewoners van flat 1 op te stellen. 
 
Donderdagavond maakt Mitros melding van de asbestbesmetting bij de gemeente door middel van 
een e-mail. Als bijlagen worden het eerste rapport van Sanitas en een aanvraag voor het verwijderen 
van de asbest toegevoegd:95

 
N.B. We geven hieronder de tekst van de e-mail weer. 
Geachte ... ,  
 
Hierbij wil ik een asbest calamiteit melden m.b.t. bovenstaand adressen. 
Het betreft spuitasbest dat vrij is gekomen tijdens het saneren van asbesthoudende dilatatiekit waardoor 
besmetting is ontstaan op de balkons en op de vaste steiger. (steigerwerk afgesloten) 
 
De bewoners van deze flat zijn inmiddels geïnformeerd dat zij geen toegang hebben tot de balkons. 
Huisnummers ... en ... hebben mogelijk een asbest besmetting in de woning, de huurders zijn momenteel 
elders onder gebracht, zodat wij een luchtmeting kunnen uitvoeren. De uitslag zal morgen bekend zijn. 
 
Firma Oskam gaat hier saneren, en deze wordt gemeld bij CI en AI. 
Tevens stuur ik u hierbij het asbestrapport. 
Dit heb ik inmiddels ook in het OLA systeem gemeld. (Alleen geen rapporten in de bijlage gedaan omdat 
deze een storing aangeeft). 
 
Graag zouden wij z.s.m. i.v.m. calamiteit van u toestemming willen hebben voor een asbest akkoord 
verklaring? 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

2.1.4 Vrijdag 20 juli 
Mitros bezorgt vrijdagochtend twee verschillende informatiebrieven: één aan de bewoners van flat 1, 
verdieping 1 en 2, en één aan de bewoners van verdieping 3 en 4. In de brief staat informatie over 
de asbestbesmetting en het advies ramen en deuren dicht te houden en niet op het balkon te komen. 
In de brief staat ook een korte toelichting over de gezondheidsrisico's. Over eventuele vragen vanuit 
flat 2 wordt op dat moment nog niet gesproken. De brieven worden niet persoonlijk overhandigd, 
maar in de brievenbussen gedaan.96  
 

                                                        
94 Op sommige plaatsen is de tekst van e-mails en brieven aangepast om de leesbaarheid te vergroten 
95 E-mail Mitros aan de gemeente Utrecht d.d. 19 juli 2012, Asbest calamiteit gevels woningen Stanleylaan 19 - 133 te Utrecht 
96 COT interview 
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N.B. We geven hieronder de tekst van de brief aan bewoners van verdieping 3 en 4 weer. 
Beste bewoner, 
 
Bij het verwijderen van het asbest aan de dakrand heeft de aannemer meer asbest aangetroffen dan 
verwacht. Mogelijk zijn delen hiervan op uw balkon terecht gekomen. Voor de zekerheid vragen wij u 
daarom niet op uw balkon te komen en uw ramen en deuren aan de achtergevel aan de tuinkant dicht te 
houden. 
 
Mitros start vandaag (20 juli) direct met onderzoek. Bij uw woning en andere woningen op de derde en 
vierde verdieping moeten we daarvoor op uw balkon en in uw keuken een onderzoek doen. 
Het is nodig dat een medewerker van het bedrijf Sanitas daarvoor vandaag bij u langs komt. 
Zou u deze medewerker binnen willen laten om het onderzoek te doen? 
Maandag 23 juli zijn de resultaten bekend. Dan hoort u ook direct de uitslag. 
 
Asbest is voor 1994 veel gebruikt als bouwmateriaal, ook in woningen. Daarna werd duidelijk dat asbest 
ook gevaarlijke kanten heeft. Asbestvezels kunnen schadelijk zijn als ze in hoge concentraties ingeademd 
worden, bijvoorbeeld door mensen die jarenlang professioneel en onbeschermd met asbest werken. 
Zolang asbest niet wordt bewerkt – bijvoorbeeld door zagen, schuren of boren – komen er geen 
aasbestvezels vrij en is er geen risico voor de gezondheid. Zelfs wanneer asbestvezels vrijkomen, is het 
risico klein, maar het is er wel. 
 
Als u vragen hebt naar aanleiding van deze brief, belt u dan gerust met [..] via telefoonnummer [...]. U kunt 
ook langskomen op het spreekuur op maandag 23 juli van 10 – 12 uur op Marco Pololaan 88. 
 
N.B. We geven hieronder de tekst van de brief aan bewoners van verdieping 1 en 2 weer. 
Beste bewoner, 
 
Bij het verwijderen van het asbest aan de dakrand heeft de aannemer meer asbest aangetroffen dan 
verwacht. Mogelijk zijn delen hiervan op uw balkon terecht gekomen. Voor de zekerheid vragen wij u 
daarom niet op uw balkon te komen en uw ramen en deuren aan de achtergevel aan de tuinkant dicht te 
houden. Mitros start vandaag (20 juli) direct met onderzoek. Dit onderzoek voeren we uit op het balkon 
van uw woning. Maandag 23 juli zijn de resultaten bekend. Dan hoort u ook direct de uitslag. 
 
Asbest is voor 1994 veel gebruikt als bouwmateriaal, ook in woningen. Daarna werd duidelijk dat asbest 
ook gevaarlijke kanten heeft. Asbestvezels kunnen schadelijk zijn als ze in hoge concentraties ingeademd 
worden, bijvoorbeeld door mensen die jarenlang professioneel en onbeschermd met asbest werken. 
Zolang asbest niet wordt bewerkt – bijvoorbeeld door zagen, schuren of boren – komen er geen 
aasbestvezels vrij en is er geen risico voor de gezondheid. Zelfs wanneer asbestvezels vrijkomen, is het 
risico klein, maar het is er wel. 
 
Als u vragen hebt naar aanleiding van deze brief, belt u dan gerust met [..] via telefoonnummer [...]. U kunt 
ook langskomen op het spreekuur op maandag 23 juli van 10 – 12 uur op Marco Pololaan 88. 
 
De bewoners van de twee uitgeplaatste woningen komen naar de proefwoning van Mitros op de 
Marco Pololaan.97 Hier hebben zij nogmaals een gesprek met de bewonersconsulente. Daarna 
ontvangen ze een e-mail met informatie over de gang van zaken rondom het tijdelijke verblijf in een 
hotel. 
 

                                                        
97 Hier vond tijdens de renovatie wekelijks een spreekuur plaats voor de bewoners 
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N.B. We geven hieronder de tekst van de e-mail weer. 
Geachte bewoner, 
 
Bij het verwijderen van het asbest aan de dakrand heeft de aannemer meer asbest aangetroffen dan 
verwacht. Op 19 juli bent u hiervan op de hoogte gesteld en is aangegeven dat u niet in de woning kan 
blijven. De asbesthaard zit voornamelijk bij u woning aan Stanleylaan ... of ..., waardoor uw woning is 
onderzocht op de aanwezigheid van asbest. U moest daardoor uw woning uit en verbleef (van 19 juli op 
20 juli) in hotel Mitland.  
 
Op 20 juli zijn de uitslagen van het onderzoek bekend geworden. Uit het onderzoek is naar voren 
gekomen dat de woning daadwerkelijk een asbestbesmetting heeft. Om deze reden zult u tot 
maandagmiddag 23 juli in het hotel verblijven.  
U kunt hier per dag gebruik maken van het volgende: 
- overnachting. 
- ontbijt voor € 15,50 per persoon. 
- de lunch voor € 15,00, plus 2 drankjes per persoon. 
- het avondeten voor € 35, plus 2 drankjes per persoon.  
 
Daarnaast kunt u per volwassen persoon €100 besteden aan het kopen van kleding. Voor kinderen kunt u 
€60 besteden aan het kopen van kleding en pampers. U dient de bonnetjes te bewaren en in te dienen bij 
Mitros. 
 
Tot op heden is er nog niet bekend welke ruimten in de woning besmet zijn en welke type asbest het 
betreft. Op maandag 23 juli zal Mitros contact met u opnemen om u nader te informeren over de situatie. 
 
Om 11.00 uur geeft de gemeente op basis van de melding per e-mail toestemming aan Mitros om de 
aangetroffen asbestverontreiniging te verwijderen.98 Later die dag zendt het 
asbestverwijderingsbedrijf een startmelding voor die sanering aan de Inspectie van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
 
De onderzoeksresultaten van de kleef- en luchtmonsters die op 19 juli genomen zijn komen binnen 
bij Mitros. Sanitas bevestigt besmetting van de twee woningen in flat 1 aan de binnenkant en 
adviseert aanvullend kleefmonsteronderzoek conform de NEN2991 in de woningen, om de exacte 
omvang van de besmetting in kaart te kunnen brengen. Daarnaast adviseert Sanitas aanvullend 
onderzoek in de aangrenzende woningen.99 Mitros geeft opdracht aan Sanitas om dit onderzoek uit 
te voeren.  

2.1.5 Zaterdag 21 juli 
Asbestverwijderingsbedrijf Oskam start met de schoonmaak rondom de bron.100 Sanitas verricht 
metingen in alle woningen op de derde en vierde verdieping van flat 1 en op alle bijbehorende 
balkons. In 14 woningen (met name in de keuken) en op de bijbehorende balkons verricht Sanitas 
metingen (lucht- en kleefmonsters). In de woningen waar niemand thuis is worden geen metingen 
verricht. 
 
Rond 11.50 uur mailt Sanitas de DTA-er van Mitros over de resultaten van het eerste deel van het 
aanvullend onderzoek op de derde en vierde verdieping. Ook is er telefonisch contact. Het blijkt dat 
er in drie woningen asbest is gevonden in de keuken. Sanitas levert geen fysieke rapportage op aan 
Mitros. De bewoners van deze woningen worden door Mitros uitgeplaatst en in een hotel 
ondergebracht.101

 

                                                        
98 E-mail gemeente aan Mitros betreffende Asbest calamiteit gevels woningen Stanleylaan 19-133 te Utrecht, d.d. 20 juli 2012, 11.10 uur 
99 12.A12290-02, NEN 2991 Stanleylaan … en … te Utrecht, 12.01013-101 (12.A12290-02) KEA Kleef, 12.01013-101 (12.A12290-02) 
KEA. 
100 COT interview 
101 COT interview 
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N.B. We geven hieronder de tekst van de e-mail weer. 
Beste ..., 
 
Wij hebben vandaag telefonisch contact gehad betreffende de NEN2991 onderzoeken die moeten gaan 
plaats vinden in de woningen aan de Stanleylaan ... aangezien hier asbestbesmettingen zijn aangetroffen 
in keuken en gang. Deze onderzoeken worden vandaag uitgevoerd door 2 projectleiders. Wij hebben een 
inschatting gemaakt van het aantal luchtmetingen (totaal 10 goudfilters) en circa 80 kleefmonsters die 
genomen moeten worden conform NEN2991. De aantal kleefmonsters kan afwijken aangezien nog niet 
helemaal duidelijk hoeveel ruimtes in de woningen aanwezig zijn. [...] is inmiddels onderweg met een 
opzichter van Mitros om de bewoners in te lichten. 
 
Tevens zijn op de balkons van 16 woningen asbestbesmettingen aangetoond dmv kleefmonsters die 
conform ISO14966 zijn geanalyseerd. Hier adviseren wij op zeer korte termijn een volledig NEN2991 
onderzoek uit te voeren in de woningen. Ook moeten de balkons op de 1e verdieping en de begane grond 
onderzocht gaan worden met kleefmonsters. Wanneer hier eveneens besmettingen worden aangetoond 
dan dienen ook hier in de woningen NEN2991 onderzoeken plaats te gaan vinden. 
 
U heeft ons telefonisch opdracht verleend voor het uitvoeren van de onderzoeken van de 5 woningen 
(Stanleylaan ...), graag ontvang ik van u per mail een opdrachtbevestiging. 
 
Om het verspreidingsgebied in kaart te brengen besluiten Sanitas en Mitros om metingen te 
verrichten op de eerste en tweede verdieping van flat 1 en in de omgeving van de flat (in een portiek 
en op de daken van garages aan de Amerikalaan, aan de kopse kant van de Stanleylaan).102 Mitros 
geeft Sanitas hiertoe de opdracht. Later die avond licht Mitros de Gemeentelijke Geneeskundige en 
Gezondheidsdienst (GG&GD) per mail in over de resultaten van het onderzoek in en vraagt om 
overleg over een plan van aanpak.103  
 
N.B. We geven hieronder de tekst van de e-mail weer. 
Goedenavond [ ] en [ ], 
 
Hierbij wil ik een asbest calamiteit melden m.b.t. Stanleylaan 19 t/m 133 (oneven adressen). 
Het betreft spuitasbest dat is vrij gekomen tijdens het saneren van asbesthoudend dilatatiekit waardoor 
besmetting is ontstaan op de balkons en op de vaste steiger. (steigerwerk afgesloten) 
 
Huisnummers ..., ..., ..., ... en ... hebben een asbestbesmetting in de woning, de huurders zijn momenteel 
elders onder gebracht, zodat wij een luchtmeting kunnen uitvoeren. De uitslag van huisnummers ... en ... 
is inmiddels bekend: deze woningen zijn besmet. Morgen zijn de overige huisnummers bekend.  
 
Zie bijgaand asbestinventarisatie en het NEN rapport. 
 
Bij de bovenste 2 woonlagen van de hele flat worden kleefmonsters uitgevoerd, omdat deze het dichtst bij 
de dakrand zitten. De onderste 2 lagen worden geïnformeerd. Alle bewoners van de flat wordt gevraagd 
ramen en deuren dicht te houden tot wij de uitslag hebben van de kleefmonsters. Er worden vandaag 
kleefmonsters gedaan en daarvan verwachten wij morgen de uitslag. 
 
Wil met spoed een plan van aanpak met jullie bespreken. 
Hoor graag jullie reactie? 

2.1.6 Zondag 22 juli ochtend – Opschaling 
10:00 uur - resultaten aanvullend onderzoek komen binnen 
Zondagochtend om 10.00 uur organiseert Mitros een interne bijeenkomst met verschillende 
medewerkers vanwege de groter wordende schaal van de asbestbesmetting. Aanwezig zijn 
medewerkers van communicatie, projectmanagers, sociaal consulenten, bewonersconsulenten en 
een DTA'er. 104

 

                                                        
102 Verslag openbare informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden d.d. 25 juli 2012 
103 E-mail van Mitros aan de gemeente Utrecht d.d. 21 juli 2012, asbestcalamiteit Stanleylaan omgeving 
104 COT interview 
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Sanitas belt met de DTA-er van Mitros over de uitkomsten van het aanvullend onderzoek op de 
eerste en tweede verdieping. Om 12.16 uur stuurt Sanitas ook een mail over de uitkomsten. Uit het 
onderzoek blijkt dat nog vijf woningen zijn besmet. Ook blijkt dat asbest is aangetroffen buiten de 
bronflat, op een aantal garagedaken. Ook nu volgt geen fysieke rapportage van Sanitas. Mitros geeft 
vervolgens opdracht aan Sanitas voor verder onderzoek van de buitenruimte (portieken, balkons en 
terrein rondom de Stanleylaan en Marco Pololaan).105

 
N.B. We geven hieronder de tekst van de e-mail weer. 
Beste ..., 
 
Naar aanleiding van het kleefmonsteronderzoek dat gisteren heeft plaats gevonden in de woningen het 
volgende : 
 
Er zijn in totaal 14 woningen onderzocht waarvan in de volgende woningen in de keuken een 
asbestbesmetting is aangetroffen, Stanleylaan [...], [...], [...], [...]en [...]. 
 
In de overige 8 woningen zijn in de keuken geen besmettingen waargenomen (visueel en op de 
kleefmonsters), wel staan bij de meeste woningen de ramen van de doucheruimte en de slaapkamer 
gelegen aan de achtergevel van de woningen open. Hierdoor is de kans zeer groot dat in deze ruimtes 
asbestbesmettingen aanwezig zijn. Van de balkons is reeds bekend dat deze allen besmet zijn geraakt 
met asbest. 
 
Tevens zijn op het dak van de naast gelegen garageboxen asbestbesmettingen aangetroffen eveneens 
aangetoond d.m.v. kleefmonsters. Naast de garageboxen zijn eengezinswoningen aanwezig die zich in de 
“gevarenzone”bevinden, hier adviseren wij verder onderzoek plaats te laten vinden in de vorm van bv 
kleefmonsters van de dakgoten en bv van de daken schuren etc. 
 
In alle woningen aan de Stanleylaan adviseren wij een volledige NEN2991 risicobeoordelingen 
(luchtmetingen en kleefmonsters conform NEN2991) uit te laten voeren. Hierdoor zal een volledig beeld 
ontstaan van de eventuele aanwezige asbestbesmettingen in de woningen. 
 
11.00 uur – Mitros licht gemeente en management/bestuur in 
Omdat er asbest is aangetroffen in de publieke ruimte waarschuwt de DTA-er van Mitros rond 11.00 
uur telefonisch de piketdienst Toezicht en Handhaving van de gemeente. De piketfunctionaris zegt 
tegen de DTA-er van Mitros dat hij de afdeling OOV moet informeren. De piketfunctionaris heeft het 
nummer echter niet bij de hand, en adviseert Mitros te bellen met de meldkamer. Daarop belt Mitros 
112. Mitros maakt melding van de besmetting op de garagedaken. Tevens geeft Mitros nogmaals 
aan dat vijf woningen zijn ontruimd en dat er bovenop deze reeds ontruimde woningen waarschijnlijk 
nog eens 43 woningen ontruimd moeten worden.106 Ook het management en de bestuurder van 
Mitros worden ingelicht over de situatie.  
 

                                                        
105 COT interview 
106 COT interview 



 

Rond 12.00 uur – hulpv
De meldkamer
schakelt 

erleningsdiensten ingeschakeld 

de 

n, 

m 12.40 uur wordt 
esloten GRIP 1 af te 

aats 

edewerkers van Mitros geven aan dat het overleg rommelig verliep. Er was bijvoorbeeld 

e volgende personen maken deel uit van het CoPI: 

 Dienst Brandweer (OvD-B)  
)  

-G)  

                                                       

 

brandweer, politie en 
GHOR in vanwege de 
door Mitros gemelde 
noodzaak.107  De 
districtschef van de 
politie informeert 
telefonisch de loco-
burgemeester.108 De 
hulpdiensten zijn 
binnen een half uur 
ter plaatse. Ze 
vormen in eerste 
instantie een 
"motorkapoverleg". Ze 
besluiten het gebied 
rond flat 1 af te zette
eerst door 
politiepersoneel, later 
ondersteund door 
afzetting en 
hekwerken.109
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O
b
kondigen en wordt het 
motorkapoverleg 
omgevormd tot een 
Commando Pl
Incident (CoPI).110 
Liaisons vanuit de 
hulpdiensten, Mitros 
en de gemeente en 
deskundigen (een 
Gezondheidskundig 
Adviseur Gevaarlijke Stoffen, de Operationeel Manager van Sanitas en later de Team Manager van 
Sanitas) komen samen op locatie Bernadottelaan. Ook de coördinator van Sanitas neemt deel aan 
het CoPI. De gemeente neemt de regie over de calamiteitenbestrijding over. 
 

Afgezet gebied 12.15 uur

M
onvoldoende plek in de CoPI-wagen waardoor niet iedereen dezelfde bijdrage kon leveren aan de 
vergadering.111

 
D
- Hoofd Officier van Dienst (HOvD)  
- Informatiemanager  
- Plotter  
- Officier van
- Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G
- Commandant van Dienst Geneeskundig (CvD
- Officier van Dienst Politie (OvD-P)  

 
107 De Commissie Jansen onderzoekt dit meer in detail 
108 Tijdlijn Asbestincident Kanaleneiland 
109 Tijdlijn Asbestincident Kanaleneiland 
110 Totaalbeeld Journaal: Asbest calamiteit (LCMS) 
111 COT interview 
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- Chef van Dienst Politie (CvD-P)  
- Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-B)  
- Werkvoorbereider Mitros  
- Woordvoerder Mitros 
- Hoofd project management Mitros  
- Gebiedsmanager Mitros 
- Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) 
- Projectadviseur wijkontwikkeling 
- Bouw en woningtoezicht 
- Operationeel Manager Sanitas (en vanaf 19.00 uur de Team Manager Sanitas) 
 
Korte toelichting GRIP vanuit het geldende crisisbeheersingsplan Veiligheidsregio Utrecht: 
 
 

Coördinatiealarm Reijkwijdte van het incident 
GRIP 0 Routine en normaal dagelijks optreden van de hulpdiensten. 
GRIP 1 Bronbestrijding: 

Incidenten met effecten tot maximaal de directe omgeving van het incident met de 
behoefte aan gecoördineerd multidisciplinair optreden. 

GRIP 2 Bron- en effectbestrijding: 
Incidenten met uitstraling en effecten naar de omgeving. 

GRIP 3 Bedreiging van het welzijn van (grote groepen) van de bevolking: 
Ramp of zwaar ongeval in één gemeente met behoefte aan bestuurlijke leiding. 

GRIP 4 Gemeentegrensoverschrijdende ramp, eventueel schaarste, met behoefte aan 
gecoördineerde bestuurlijke leiding. 

 
Als blijkt dat door de aard van het incident de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met 
betrekking tot de bestrijding veranderen en de situatie vraagt om een multidisciplinair gecoördineerde 
aanpak, wordt het Commando Plaats Incident (COPI) opgestart. Concreet betekent dit dat de leider COPI 
opschaalt naar GRIP 1. Het COPI verzorgt de coördinatie en geeft leiding aan de uitvoerende activiteiten. 
De oorzaken voor deze verandering kunnen zijn: de vraag om gestructureerde coördinatie 
(coördinatiebehoefte bij één of meerdere partijen), de behoefte aan meer materieel en de complexiteit van 
het incident. 
 
In deze fase blijft het incident binnen de gemeentegrens. De nadruk ligt hierbij op de aansturing en 
uitvoering van operationele processen ter plaatse. Het COPI wordt gevormd door functionarissen die 
leiding geven aan de operationele eenheden van de politie, de brandweer en de GHOR. De functie van 
leider COPI (de eenhoofdige operationele leiding) wordt in principe vervuld door de HOVD van de 
brandweer, tenzij de aard van het incident reden geeft om tijdens de bestrijding hiervan af te wijken. De 
Adviseur Crisisbeheersing van de gemeente wordt gealarmeerd en schat in of een liaison gemeente 
gewenst is ter plaatse in het COPI, die zonodig één of meerdere gemeentelijke processen kan activeren. 
Verder maakt een voorlichter-COPI deel uit van dit team. Deze voorlichter wordt betrokken uit één van de 
diensten. Daar waar nodig kan dit overleg worden aangevuld met één of meerdere functionarissen die 
vanuit hun specialisme een toegevoegde waarde hebben, bijvoorbeeld een Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
(AGS) of een specialist van een bedrijf. 
 
De burgemeester wordt geïnformeerd over het incident, tenzij er lokaal andere afspraken zijn gemaakt. 



 

2.1.7 Zondag 22 juli 's middags – afgezet gebied vergroten 
Rond 13.30 uur – afgezet gebied vergroot en eerste afspraken in CoPI 
In opdracht van het CoPI wordt het afgezette gebied vergroot.112 Vanwege de onzekerheid over de 
mate van verspreiding van het asbest wordt bij het bepalen van de omvang het zekere voor het 
onzekere genomen.113 De DTA-er van Mitros geeft in het CoPI aan dat hij dit gebied te groot vindt.114  
 
Het CoPI bespreekt dat 
Mitros en de gemeente 
de woordvoering 
gezamenlijk op moeten 
pakken, omdat het 
vraagstuk breder is dan 
Mitros. Het CoPI 
bespreekt ook dat een 
risicobeeld nodig is en 
vraagt de GAGS, de 
asbestdeskundige van 
Mitros en de Ambtenaar 
Gevaarlijke Stoffen van 
de Brandweer (AGS) om 
samen een risicobeeld te 
maken. Het beeld bestaat 
dat mogelijk flats 
leeggemaakt moeten 
worden.  
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Op de Bernadottelaan 
richt Mitros een 
crisiscentrum in. Hier 
worden onder andere de 
bewoners verder 
geholpen die door de 
politie zijn 
tegengehouden bij de 
afzetting van het gebied. 
Het crisiscentrum is vanaf 
dat moment dagelijks van 
07.00 tot 23.00 uur 
bemand.  

Afgezet gebied 13.30 uur

Afgezet gebied 12.15 uur 
 
 
 

                                                        
112 Vanaf de Churchilllaan – Marco Pololaan – J.C. Maylaan – Afrikalaan – 2e deel Stanleylaan – Beneluxlaan – Amerikalaan, alsmede 
het parkeerterrein tussen de Amerikalaan en de Churchilllaan. Uit: Totaalbeeld Journaal: Asbest calamiteit 
113 Brief loco-burgemeester aan de gemeenteraad, d.d. 23 juli 2012 
114 COT interview 



 

Eerste mediabericht, communicatie vanuit CoPI woordvoerder.  
Iets na 14 uur bericht RTV Utrecht over de mogelijke ontruiming van 48 woningen: 
 

 
 
14.45 uur - afzetting verruimd 
Bijna een uur later besluit het 
CoPI het af te schermen gebied 
uit te breiden met het gehele 
gedeelte tussen de 
Churchillaan, Livingstonelaan, 
Vasco de Gamalaan tot aan de 
Columbuslaan.115 De 
belangrijkste overweging is dat 
de nieuwe afzetting veel 
gemakkelijker te handhaven is, 
met minder mensen. Ook speelt 
onzekerheid over de 
verspreiding een rol en wordt er 
uit voorzorg gehandeld. 
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15.15 uur - GRIP 2 wordt 
afgekondigd en BT komt bij 
elkaar, besluit tot ontruiming 
Om 15.15 uur komt in het 
gebouw van het Centrum voor 
Openbare Orde en Veiligheid 
(COV) een Beleidsteam (BT)116 
van bestuurlijke 
verantwoordelijken, het 
management van de 
hulpdiensten en ondersteuning 
bijeen en kondigt formeel GRIP 
2 af.117 Dat betekent dat vanaf 
dat moment gekeken wordt 
naar de bestrijding van de 
vervuiling in het brongebied en 
naar de zorg voor het 

Afgezet gebied 12.15 uur
Afgezet gebied 13.30 uur

Afgezet gebied 14.45 uur
                                                        
115 Totaalbeeld Journaal: Asbest calamiteit 
116 Als we het regionaal crisisbeheersingsplan 2009-2012 van de Veiligheidsregio Utrecht volgen dan zou het gaan om een Kern 
Beleidsteam en niet om een werkelijk Gemeentelijk Beleidsteam 
117 COT interview 
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effectgebied. Dit eerste BT overleg heeft nog geen formele status. 
 
Toelichting GRIP 2 
 
Toelichting zoals beschreven in de GRIP van de Veiligheidsregio Utrecht (2008) 
 
Als blijkt dat het incident niet efficiënt genoeg bestreden kan worden, kan de burgemeester opschalen 
naar GRIP 2. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van een effectgebied, hoge 
complexiteit (bijv. gijzeling) of hoge opschaling van één of meer operationele diensten. Het incident blijft 
wel binnen de gemeentegrens. Bij GRIP 2 wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) actief. De 
leiding over de uitvoering van de rampenbestrijding ligt bij de Operationeel Leider (OL). De OL geeft 
immers (bindende) aanwijzingen aan commandanten/hoofden van de bij de rampenbestrijding 
samenwerkende zelfstandige diensten. De Operationeel Leider vertaalt beleidsbeslissingen in 
samenhangende uitvoeringsopdrachten en draagt zorg voor een gecoördineerde uitvoering van de 
crisisbeheersing door deelnemende organisaties en disciplines. Het ROT ondersteunt de OL bij de 
gecoördineerde uitvoering van de rampenbestrijding. Tegelijkertijd met het opstarten van het ROT 
activeren de hulpdiensten afhankelijk van het incident hun actiecentra. Het ROT wordt, naast een 
operationeel leider, gevormd door een communicatieadviseur en de hoofden van de secties Brandweer, 
GHOR, Politie en Gemeente, waarbij zij in opdracht van de OL zorgdragen voor de operationele 
aansturing van de processen die binnen hun kolom vallen. Afhankelijk van de aard van het incident kan de 
Officier van Justitie deel uitmaken van het ROT. Daar waar nodig kan dit overleg worden aangevuld met 
één of meerdere functionarissen die vanuit hun specialisme een toegevoegde waarde hebben. 
 
In deze fase heeft de burgemeester nog niet het opperbevel in de zin van de Wet rampen en zware 
ongevallen (COT: deze wet is inmiddels vervangen door de Wet Veiligheidsregio's. In de wet staat gen 
koppeling tussen opperbevel en GRIP niveau). De burgemeester kan zich laten bijstaan door het Kern 
GBT, te weten de gemeentesecretaris, de ARB en de gemeentelijke voorlichter. Het ROT zorgt voor een 
juiste en actuele informatievoorziening. De burgemeester houdt zich bezig met strategische bestuurlijke 
vraagstukken en niet met operationele aangelegenheden. Afhankelijk van de aard en de omvang van het 
incident worden gemeentelijke processen, waaronder communicatie 
geactiveerd (voor zover zij nog niet in een eerdere fase zijn opgestart). Wanneer er meerdere processen 
zijn of worden geactiveerd wordt het GMT actief. Binnen het GMT worden de verschillende gemeentelijke 
rampenbestrijdingsprocessen afgestemd. Dit team bestaat uit een technisch voorzitter, aangevuld met de 
gemeentelijke procesverantwoordelijken. De gemeentelijke processen worden evenals andere processen 
onder leiding van de operationeel leider aangestuurd vanuit het ROT.  
 
Aan het eerste BT overleg nemen de volgende personen deel: 
- Loco-burgemeester 
- Loco-secretaris 
- Voorzitter bestuur Mitros 
- Vervangend directielid Mitros 
- Districtschef politie 
- Plaatsvervangend wijkdienstchef Kanaleneiland 
- Commandant brandweer 
- Regionaal Geneeskundig Functionaris 
- Communicatiefunctionaris gemeente 
- Operationeel leider ROT 
- Medewerker gemeente Utrecht 
- Ondersteuning 
- Informatiemanager 
 
Het BT besluit tot ontruiming van de flat Stanleylaan 19-133 (flat 1). Hierbij volgt het BT het advies 
van het CoPI (van de asbestdeskundigen van gemeente, Mitros en de AGS). 
 
Het BT bespreekt dat een noodverordening mogelijk nodig is om het gebied af te sluiten. Uiteindelijk 
wordt een noodbevel uitgevaardigd. Volgens de brief van de loco-burgemeester aan de 
gemeenteraad was de strekking van het noodbevel: 
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"een verbod op het binnengaan van het gebied door personen en voertuigen; een opdracht 
aan bewoners om ramen en deuren te sluiten en in de woning te blijven; een bevel tot 
ontruiming van de bronflat aan de Stanleylaan en enige aanliggende particuliere 
woningen."118

 
Ten aanzien van de communicatie besluit het BT een actiecentrum te starten, RTV Utrecht (en later 
ook Radio M) in te zetten als rampenzenders en een Actiecentrum Communicatie in te richten. Een 
geluidswagen roept de mensen op om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden.119

 
In het BT wordt de vraag gesteld of het RIVM luchtmetingen kan gaan doen om de omvang van het 
besmette gebied vast te stellen. Het RIVM adviseert om ingenieursbureau Search in te schakelen.120 
Op 26 juli volgt een formeel verzoek aan RIVM om advies over eventueel gezondheidsonderzoek.121  
 
Toelichting op rol calamiteitenzender door RTV Utrecht122

Er is sprake van een ramp of een calamiteit  
Als er in de provincie Utrecht een ramp of calamiteit plaatsvindt, kan RTV Utrecht ingeschakeld worden als 
calamiteitenzender. Dat betekent dat de redactie van RTV Utrecht een verzoek krijgt van het Bevoegd 
Gezag. Dat Bevoegd Gezag kan een burgemeester zijn, de Commissaris van de Koningin of een bevoegd 
vertegenwoordiger van de Veiligheids Regio Utrecht (alle hulpdiensten). De afspraken hierover zijn 
vastgelegd in een convenant.  
 
Wat gebeurt er vervolgens? 
Op het moment dat RTV Utrecht formeel gevraagd is om calamiteitenzender te zijn (waar altijd gehoor aan 
wordt gegeven) heeft het Bevoegd Gezag toegang tot de radiozender Radio M Utrecht. Deze zender is te 
ontvangen op FM 93.1. Men kan dan inwoners direct informeren, maar ook kan men oproepen om een 
actie te ondernemen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van ramen en deuren.  
 
De televisiezender van RTV Utrecht en de website www.rtvutrecht.nl zijn door de overheid NIET 
aangewezen als calamiteitenzender. Formeel is dat dus alleen Radio M Utrecht.  
Wel is er informeel de afspraak dat RTV Utrecht ook via tv en internet de inwoners zal informeren als dat 
mogelijk is met de laatste stand van zaken en beeldmateriaal. 
 
Overigens krijgen de verslaggevers van RTV Utrecht geen voorkeursbehandeling van de 
hulpverleningsdiensten. Ze mogen bijvoorbeeld niet door de politieafzettingen heen breken, net zoals ook 
journalisten van andere nieuwsmedia dat niet mogen.  
 
Er is wel iets groots aan de hand, maar Radio M Utrecht is geen calamiteitenzender 
Als het Bevoegd Gezag inschat dat er geen directe gevolgen zijn voor de veiligheid van inwoners in de 
omgeving van het ongeval, de brand of een andere ernstige gebeurtenis, dan is Radio M Utrecht geen 
calamiteitenzender. Op dat moment is het een ‘gewone’ nieuwszender. De verslaggevers informeren de 
inwoners, maken berichten en beelden die te horen en te zien zijn op de zenders van RTV Utrecht.  
 
15.43 uur – CoPI adviseert ontruiming flat 1 
Om 15.43 uur overlegt het CoPI opnieuw. De asbestdeskundigen van gemeente, Mitros en de AGS 
adviseren zo snel mogelijk onderzoeksresultaten van de twee andere flats te vergaren. Het CoPI 
spreekt af dat gemeente, politie, brandweer en Mitros samen een ontruimingsplan opstellen. De 
bewoners gaan in eerste instantie naar de Pionier, een bedrijfsverzamelgebouw van Mitros. Het 
CoPI spreekt ook af dat Mitros voor de boodschap aan de bewoners zorgt. Daartoe zal Mitros een 
brief opstellen.  
 
De brief zal verspreid worden door brandweermannen in beschermende kleding. De 
brandweermannen bellen aan en geven de brief aan de bewoners. Het protocol van de brandweer 
schrijft voor dat de brandweermannen beschermende kleding dragen, vanwege de veiligheid van de 
medewerkers. 
 
                                                        
118 Brief van loco-burgemeester aan gemeenteraad, onderwerp: Asbestbesmetting Stanleylaan en omgeving, d.d. 23 juli 2012. Het 
originele noodbevel is niet ter beschikking gesteld aan de onderzoekers. 
119 Totaalbeeld Journaal: Asbest calamiteit 
120 Asbest incident Stanleylaan Utrecht (LCMS)  
121 zie: 
http://www.mitros.nl/Over%20Mitros/Nieuws/AsbestStanleylaan/Advies_RIVM_over_gezondheidsonderzoek_na_asbestincident_Kanalen
eiland_Utrecht.pdf
122 http://www.rtvutrecht.nl/omroep/alsdesirenegaat/

http://www.mitros.nl/Over%20Mitros/Nieuws/AsbestStanleylaan/Advies_RIVM_over_gezondheidsonderzoek_na_asbestincident_Kanaleneiland_Utrecht.pdf
http://www.mitros.nl/Over%20Mitros/Nieuws/AsbestStanleylaan/Advies_RIVM_over_gezondheidsonderzoek_na_asbestincident_Kanaleneiland_Utrecht.pdf


 

 
Vanaf ongeveer 16.00 uur: media-aandacht neemt toe 
RTV Utrecht actualiseert de berichtgeving. Ook andere media berichten inmiddels over de kwestie.  
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2.1.8 Zondag 22 juli eind van de middag - ontruiming 
16.41 uur – CoPI: ontruimen, ME en brandweermannen in beschermende kleding 
Om 16.41 uur komt het CoPI opnieuw bij elkaar. De asbestdeskundigen van gemeente, Mitros en de 
AGS geven een risicobeeld. Van vijf woningen is een onderzoeksrapport, deze zijn al eerder 
ontruimd. De deskundigen geven aan dat om 17.00 uur de monstername start om de 
bronverspreiding in kaart te brengen, en dat het nog uren gaat duren voordat de resultaten binnen 
zijn. Op zijn vroegst om 19.00 uur worden de resultaten verwacht, maar het kan ook tot 23.00 uur 
duren.  
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Het CoPI verzoekt de deskundigen een advies uit te brengen over de risico's en het 
handelingsperspectief. De politie geeft aan dat ze naar Mobiele Eenheid (ME) heeft opgeschaald.123 
De reden is dat er bij de politie capaciteitsproblemen waren.124 Het CoPI discussieert over de 
verspreiding van de brieven aan de bewoners van flat 1 door brandweermannen in beschermende 
kleding. Uiteindelijk wordt besloten dat de brief wordt verspreid door tankautospuit-bemanning van 
de brandweer met ademlucht. 
17.00 uur – ROT: hoe groot is het gebied? 
Vanaf 17.00 uur functioneert in het COV-gebouw ook een Regionaal Operationeel Team 
leidinggevenden hulpdiensten (ROT) met ondersteuning.125  
 
De volgende personen maken deel uit van het ROT: 
- Operationeel Leider (OL) 
- Algemeen Commandant (AC) Brandweer  
- Algemeen Commandant (AC) Gezondheidszorg 
- Algemeen Commandant Openbare Orde en Veiligheid (AC-OOV) Politie 
- Bevolkingszorg Gemeente Utrecht  
- Informatiemanager ROT (IM ROT)  
- Communicatieadviseur ROT 
- Omgevingsanalist Gemeente Utrecht  
- Plotter 
- Hoofd meldkamer 
 
Het ROT formuleert een aantal vragen aan het CoPI: 
- Tot waar is asbest gevonden? 
- Wat zijn de risico's voor bewoners gebied? 
- Wat is verstandig nu te doen met bevolking: binnen blijven ramen dicht, of eruit? 
 
Om 17.00 uur bespreekt het ROT de beelden van dat moment, onder andere: 
1. Het CoPI wil flat 1, 2 en 3 aanwijzen als brongebied, er worden monsters genomen om de 

bronverspreiding in kaart te brengen. Resultaten worden om 23.00 uur verwacht.  
2. De pers wil naar de opvanglocaties. De Pionier is de eerste opvanglocatie. Als mensen niet 

kunnen terugkeren dan wordt bekeken of mensen zelf iets kunnen organiseren. Ook wordt 
nachtelijke opvang in Hotel Mitland geregeld door Mitros. 

3. De politie geeft aan dat de ME is opgeroepen en dat die de afscherming van het gebied 
overnemen. 

 
Het ROT heeft nog geen goed zicht op de verspreiding en op waar gemeten is. Ook is het onduidelijk 
waarop het besluit gestoeld is voor de gebiedsafsluiting. Mogelijk kan het gebied kleiner. Het ROT 
vraagt ingenieursbureau Search om een contra-expertise op de resultaten van Sanitas. Mitros brengt 
de uit te plaatsen bewoners onder in De Pionier, een bedrijfsverzamelgebouw van Mitros. Ook 
worden hotelkamers geregeld waar deze bewoners de nacht kunnen doorbrengen.126 N.B. Vanaf 
maandag 23 juli neemt een liaison van Mitros deel aan het ROT.  
 
17.15 uur – BT: prioriteit aan communicatielijn127

Om 17.15 uur komt het BT bij elkaar voor het eerste officiële overleg. Het BT besluit om per direct 
een informatienummer te openen voor de bewoners. Er is geen duidelijk beeld van de risico's. Het 
BT baseert de afspraken op de "voorzorgslijn". Bij het bepalen van de maatregelen wordt het incident 
behandeld als een acuut incident. Ook stelt het BT een vergaderklok in: het CoPI en GBT komen op 
het hele uur bij elkaar, het ROT op het halve uur.  
 
17:00 - 17.30 uur – Ontruiming en opvang bewoners flat 1 
Vanaf ongeveer 17.00 uur wordt de ontruiming uitgevoerd. Het CoPI verwacht dat dit circa 45 
minuten duurt.128

 

                                                        
123 Totaalbeeld Journaal Asbest calamiteit 
124 Tijdlijn Asbestincident Kanaleneiland 
125 Totaalbeeld Journaal: Asbest calamiteit 
126 COT interview 
127 Totaalbeeld Journaal: Asbest calamiteit 
128 Totaalbeeld Journaal: Asbest calamiteit 
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Bussen voor ontruiming zijn geregeld en het gemeentelijk informatienummer is opengesteld. 
Bewoners van de betreffende woningen worden verplicht hun woning te verlaten. Dit gebeurt door 
middel van brandweermannen in beschermende kleding die aanbellen en een informatiebrief 
afgeven met vermelding van de reden van de ontruiming.129 Daarnaast mogen personen en 
voertuigen het gebied niet in.130   
N.B. We geven hieronder de tekst van de brief weer. 
 
Beste bewoner, 
 
Bij het verwijderen van het asbest aan de dakrand van uw flat heeft de aannemer meer asbest 
aangetroffen dan verwacht. U bent hier afgelopen vrijdag schriftelijk over geïnformeerd. Na onderzoek 
blijkt dat er in en om uw flat asbest is gevonden. Hiervoor is de omgeving in het gebied tussen de 
Chuchilllaan, Marco Pololaan, Afrikalaan en Beneluxlaan afgezet voor mensen van buitenaf. U moet uw 
woning verlaten, omdat wij nader onderzoek moeten doen in uw woning. 
 
Waar moet u naar toe? 
Wij vinden het erg vervelend, maar uit voorzorg moet u uw woning verlaten. Wij vragen u voor in elk geval 
twee nachten kleding en toiletspullen mee te nemen. Denkt u hierbij ook aan uw medicijnen. Verder wordt 
er voor de komende nachten onderdak verzorgd voor u. 
 
Wat is asbest? 
Asbest is voor 1994 veel gebruikt als bouwmateriaal, ook in woningen. Daarna werd duidelijk dat asbest 
ook gevaarlijke kanten heeft. Asbestvezels kunnen schadelijk zijn als ze in hoge concentraties ingeademd 
worden, bijvoorbeeld door mensen die jarenlang professioneel en onbeschermd met asbest werken. 
Zolang asbest niet wordt bewerkt - bijvoorbeeld door zagen, schuren of boren - komen er geen 
asbestvezels vrij en is er geen risico voor de gezondheid. Zelfs wanneer asbestvezels vrijkomen, is het 
risico klein, maar het is er wel. 
 
Vragen? 
Als u vragen hebt naar aanleiding van deze brief, belt u dan met het klantcontactcentrum van de 
gemeente op telefoonnummer .... 
 
Met vriendelijke groet, 
Gemeente Utrecht en Mitros 
 
Mitros organiseert de opvang en verzorging met behulp van het Rode Kruis en 
gemeentemedewerkers, omdat de groep voornamelijk bestaat uit huurders van Mitros. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de (loco-)burgemeester, maar Mitros behoudt daarnaast zijn eigen 
verantwoordelijkheid voor de huurders.131

 
Er is een eerste opvanglocatie voor bewoners van ontruimde woningen ingericht in "de Pionier" aan 
de Grebbenberglaan. Hier worden ook mensen opgevangen die in het afgezette gebied wonen en 
hun huis niet meer kunnen bereiken.132  
 
Omstreeks 18.45 uur arriveren er bussen met ruim honderd evacués uit de Stanleylaan. Een 
medewerker van Mitros spreekt de evacués plenair toe, legt uit waarom de maatregel is getroffen en 
dat er helaas nog geen duidelijkheid is over het moment van terugkeer naar de woningen. De 
bewoners wordt verzocht zich te melden bij medewerkers van de gemeente en Mitros, zodat gezorgd 
kan worden voor vertrek naar hotels. De GG&GD en een huisarts zijn ook aanwezig ter 
beantwoording van vragen over gezondheid. Op dat moment zijn er geen leidinggevende van de 
gemeente aanwezig. Wel neemt de pers deel aan de plenaire bijeenkomst. De medewerker 
informeert Mitros, omdat zij het wenselijk acht dat de gemeente bijschakelt. Het aantal mensen dat 
moet worden opgevangen is vanwege de omvang van het ontruimingsgebied groter dan aanvankelijk 
gedacht.133

 

                                                        
129 Brief Stanleylaan 19-133 d.d. 22 juli 2012 
130 Brief gemeenteraad 23 juli 2012 
131 Brief gemeenteraad 1 augustus 2012 
132 Brief gemeenteraad 23 juli 2012 
133 COT interview. 
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Vervolgens worden de bewoners die (ook na de verkleining van het afgezette gebied) niet terug 
kunnen naar hun woning door Mitros overgebracht naar hotel Mitland en hotel Biltse Hoek waar de 
nacht kan worden doorgebracht.  
 
Vanaf ongeveer 20.30 uur is de loco-burgemeester in de opvang aan de Grebbenberglaan 
aanwezig.134 Ook de directeur van Mitros is ter plekke. De bewoners worden plenair toegesproken. 
Later op de avond, nadat een deel van het gebied is vrijgegeven, keert een groot deel van de 
bewoners terug naar hun woning.135 De loco-burgemeester laat na dit bezoek later aan de 
gemeenteraad weten dat hij hier veel vragen van bewoners over de gebeurtenissen en maatregelen 
constateert.136

 
Bij de portieken van de flat en de woning is een hek geplaatst, voorzien van een bericht en een 
telefoonnummer voor nadere informatie. Bij de flat is vervolgens bewaking ingesteld.137  In het ROT 
wordt gediscussieerd over kwaliteit en kwantiteit van inzet van particuliere beveiligers door Mitros.138  

2.1.9 Zondag 22 juli 's avonds – metingen, communicatie, verkleinen 
afgezet gebied 

18.30 uur: Metingen na eerste ontruiming 
Rond 18.30 uur arriveren de eerste medewerkers van Sanitas om metingen te verrichten in de 
buitenruimten (portieken, balkons en terrein rondom de Stanleylaan en Marco Pololaan).139  
 
Ingenieursbureau Search is door het ROT gevraagd om onafhankelijk van Mitros en het onderzoek 
door Sanitas informatie te geven over de ernst van de situatie, het risico voor omwonenden en de 
kans op verdere verspreiding van het asbest. De medewerkers van Search melden zich om 18.40 
uur bij het CoPI. Zij interviewen medewerkers van Sanitas en de AGS. Daarnaast wordt de 
rapportage van Sanitas ingezien en een bezoek gebracht aan de locatie. Ook neemt Search een 
twintigtal stofmonsters in de directe nabijheid van de flat.  
 
19.00 uur - BT: Communicatie in de lucht140

Om 19.00 uur komt het BT weer bij elkaar. Tijdens dit overleg wordt duidelijk dat de communicatie in 
de lucht is. Het stadhuis gaat open en het actiecentrum communicatie gaat naar het stadhuis. In dit 
overleg komen ook de overwegingen van het CoPI bij de maatregelen ter sprake. Daarover wordt 
opgemerkt "wind afgelopen dagen kan alle kanten hebben meegevoerd. Praktische 
keuze voor afzetpunten. In de loop van de avond wellicht gebied verkleinen141." 
 
19.30 – Brief aan bewoners 
Na afronding van de ontruiming van de bronflat krijgen de bewoners van de twee aanpalende flats en 
eengezinswoningen rond 19.30 uur een brief van de brandweer. Hierin staat informatie over het 
onderzoek dat gaande is en dat ze in hun woning kunnen blijven met als voorlopig advies de ramen 
en deuren gesloten te houden totdat nadere informatie volgt.142 Ook rijden er geluidswagens rond die 
mensen oproepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.143  
 

                                                        
134 Informatie uit interviews 
135 COT interview. 
136 Brief gemeenteraad 23 juli 2012 
137 Verslag openbare informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden d.d. 25 juli 2012 
138 COT interview 
139 Tijdlijn Asbestincident Kanaleneiland. 
140 Totaalbeeld Journaal: Asbest calamiteit 
141 Totaalbeeld Journaal: Asbest calamiteit 
142 Brief aan omwonenden d.d. 22 juli 2012. 
143 Tijdlijn Asbestincident Kanaleneiland. 



 

N.B. We geven hieronder de tekst van de brief weer. 

Geachte bewoner(s) van dit pand, 
 
Op de Stanleylaan in Utrecht zijn bij sloopwerkzaamheden aan een flatgebouw asbestdeeltjes 
vrijgekomen. Deze zijn op de nabijgelegen daken van de woningen en op de garageboxen van auto's 
terecht gekomen. Er wordt nader onderzocht in hoeverre deze asbestdeeltjes mogelijk een gevaar vormen 
voor de volksgezondheid. Deze asbestdeeltjes zijn mogelijk ook in of rond de woningen aanwezig. Uit 
voorzorg is besloten om de bewoners van 48 woningen van een flatblok aan de Stanleylaan met de 
huisnummers ... tot ... op een andere locatie op te vangen. Dat gebeurt in een bedrijfsverzamelgebouw 
aan de Grebbenberglaan in de wijk Transwijk. 
De bewoners wordt geadviseerd om ramen en deuren van de woning dicht te houden en niet naar buiten 
te gaan. Houdt u ondertussen de calamiteitenzender Rtv Utrecht goed in de gaten voor de laatste 
informatie. Voor vragen kunt u vanaf 19.00 uur contact opnemen met het nummer van de gemeente 
Utrecht .... 
Hoogachtend, 
Gemeente Utrecht in samenwerking met hulpverlenende overheidsdiensten 
 
19.30 uur – ROT: niet-meten geen optie, brongebied verkleinen 
Om 19.30 uur vergadert het ROT wederom. De beelden van de betrokkenen worden uitgewisseld. 
De deelnemers bespreken dat door de opschaling de druk "op niet meten te groot" is; door de 
maatregelen van die middag moeten metingen worden uitgevoerd om geloofwaardig te blijven. Het 
ROT besluit dat het afgezette gebied kan worden verkleind en dat de beide flats naast het 
brongebied gaan gelden als natuurlijke grens. Ten noorden en zuiden van de flats wordt een juiste 
grens gezocht. 
 
20.00 uur - Sfeer op straat 
In de loop van de avond komt er een 
aantal berichten binnen bij het CoPI 
over de sfeer op straat die steeds 
grimmiger wordt144: 
- 19.50 uur: Er ontstaat een wat 

grimmige sfeer op de 
Columbuslaan. Vooralsnog kunnen 
de ME'ers ter plaatse het nog zelf 
af. Wel wordt er een 
vooraankondiging gedaan aan de 
hondenbrigade. 

- 19.59 uur: De sfeer op de 
opvanglocatie De Pionier wordt 
grimmiger. De politie gaat ter 
plekke polshoogte nemen. 

- 20.07 uur: ME-post ter plaatse 
geeft aan dat de sfeer grimmig is 
op de Vasco da Gamalaan. De 
politie wordt bekogeld met eieren. 
Er is inmiddels een flex-bus ter 
plaatse.145 

- 20.22 uur: De ME meldt dat het 
ook onrustig wordt op de 
Columbuslaan/Afrikalaan.De ME 
zet daar zelf op in. 

 
21.00 uur – ROT: verkleinen afgezet 
gebied 
Gedurende de avond komen 
onderhands (telefonisch) enkele 
onderzoeksresultaten binnen. Tijdens 
het overleg van het ROT om 21.00 uur 

Afgezet gebied 13.30 uur

Afgezet gebied 14.45 uur

Afgezet gebied 22.10 uur (=afgezet gebied 13.30 uur)

Afgezet gebied 12.15 uur

                                                        
144 Totaalbeeld Journaal: Asbest calamiteit 
145 Idem 
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blijkt uit overleg met de deskundigen vanuit AGS, GAGS (gemeentelijk adviseur gevaarlijke stoffen), 
Geneeskundige Zorg en Search dat het afgezette gebied aanmerkelijk kan worden verkleind. Flat 2 
en 3 gelden als natuurlijke bescherming en de genoemde straten mogen worden gebruikt en de 
grens wordt bepaald juist naast de rijbaan. Het ROT besluit om de grens van het af te zetten gebied 
per 21.50 uur te verkleinen tussen de Amerikalaan/Livingstonelaan/ Afrikalaan/Marco Pololaan.  
 
Later op de avond ontstaat verwarring doordat aan bewoners is medegedeeld dat ze terug kunnen 
keren naar hun woning omdat het gebied is verkleind. Sommige bewoners worden echter door de 
politie tegengehouden. Het blijkt dat de politie niet op de hoogte is van de verkleining van het 
afgezette gebied.  
 
 
22.10 uur – ROT: ontwikkelen scenario's voor uitkomsten onderzoeken 
In een tussentijdse vergadering van het ROT is vastgesteld welke woningen nog in het afgezette 
gebied vallen. Om 22.10 uur vergadert het ROT opnieuw.146 Het blijkt niet haalbaar om de nieuwe 
afzetting om 21.50 uur te realiseren. De ME heeft het nieuwe gebied afgezet in afwachting van de 
hekken van de gemeente. Het ROT ontwikkelt twee scenario's: 
1. Teruggeven van de woningen in flat 2 en 3. Dit kan als uit de metingen blijkt dat deze woningen 

vrij van gevaar zijn. 
2. In de flats kijken voor nadere besluitvorming. Dit moet als uit de metingen blijkt dat er 

verontreinigingen aanwezig zijn. 
 
1.00 uur – Schorsing BT 
Omdat feitelijke rapportage over de monsters rond flat 2 en flat 3 uitblijft wordt het beleidsteam kort 
na 01.00 uur geschorst. Het ROT krijgt de ruimte naar eigen inzicht te handelen, afhankelijk van de 
uitslag van de metingen.147

 
Uit de onderhandse uitslagen die 's nachts binnenkomen, ontstaat het beeld dat niet alleen in de 
portieken en trappenhuizen aan de Stanleylaan, maar ook in een aantal van de portieken van de 
twee aanpalende flats asbest is aangetroffen. Op grond van die uitslagen ontstaat de vraag of ook de 
bewoners van die twee flats, midden in de nacht, hun huis zouden moeten verlaten. In een nachtelijk 
overleg van de Operationeel Leider met de loco-burgemeester is besloten om dat op dat moment 
niet te doen en om dat vroeg in de ochtend te heroverwegen.148

2.1.10 Maandag 23 juli 
Ochtend - onderzoeksresultaten Search en Sanitas 
Maandagochtend vroeg wordt het BT geïnformeerd over de eerste resultaten van het onderzoek 
naar de verspreiding van asbest. Search heeft in opdracht van de Veiligheidsregio onderzoek 
gedaan en rapporteert daarover in een notitie. Search geeft aan dat een aantal belangrijke stappen 
in het onderzoeksproces in hun ogen niet goed zijn doorlopen: SC540 onderzoek naar aanwezigheid 
van niet waarneembaar asbest ontbreekt, onderzoek naar mogelijke beschadiging van het 
asbestmateriaal ontbreekt, heranalyse van de monsters in de eerste ontruimde woningen is nodig en 
het ontbreekt aan een goede onderzoekshypothese bij het onderzoek naar besmettingen in de 
omgeving.149

 
Search heeft op 20 plekken in de openbare ruimte monsters genomen. Op drie plekken zijn sporen 
van asbest aangetroffen. In twee gevallen betreft het een hoeveelheid die verwaarloosbaar klein is. 
In één geval - onder de steiger die voor het te renoveren gebouw aan de Stanleylaan is geplaatst - is 
op een beperkt oppervlak een verhoogd aantal vezels aangetroffen. 
 
Search concludeert: "van een risico op emissie van asbest uit de dilatatievoegen is op dit moment 
geen sprake." Search adviseert om voor verdere acties een gedegen risico-inschatting te maken. 
 

                                                        
146 Totaalbeeld Journaal: Asbest calamiteit 
147 Tijdlijn Asbestincident Kanaleneiland 
148 Tijdlijn Asbestincident Kanaleneiland 
149 Search, Notitie inzake asbestonderzoek Stanleylaan Utrecht, 23 juli 2012, brief aan dhr Lettinga van de Veiligheidsregio Utrecht 
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Tevens is door Sanitas onderzoek uitgevoerd in en om de aangrenzende wooncomplexen. In totaal 
zijn er 20 luchtmonsters en 227 kleefmonsters genomen. Uit dit onderzoek blijkt dat de portieken 2 
en 3 van flat 2 als asbestbesmet beschouwd dienen te worden. Ook dienen alle portieken flat 3 als 
asbestbesmet gebied beschouwt te worden. Daarnaast dienen volgens Sanitas alle balkons van flat 
2 nader onderzocht te worden door middel van twee kleefmonsters per balkon vanaf de tweede tot 
de vierde verdieping. Ditzelfde geldt voor de portieken van de aangrenzende woningen op de 
Stanleylaan. Met uitzondering van de garagedaken zijn er geen asbestbesmettingen buiten de flats 
aangetroffen. De sanering van de besmette gebieden is direct noodzakelijk en dient 48 uur tot 
uiterlijk 1 maand na het onderzoek uitgevoerd te worden. De ruimtes moeten tot die tijd worden 
afgesloten en dienen niet meer betreed te worden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen en 
decontaminatie mogelijkheid.150

 
N.B. De werkzaamheden van Sanitas worden uitgevoerd op basis van een mondelinge opdracht van 
Mitros. Deze mondelinge opdracht wordt op 24 juli rond 22.00 uur per e-mail bevestigd aan de Team 
Manager van Sanitas.151

 
Ochtend – besluit tot ontruiming flats 2 en 3 
De resultaten van Sanitas komen steeds mondeling binnen. Indien uit mondelinge 
onderzoekresultaten van Sanitas blijkt dat ook in de portieken van flat 2 en 3 asbest is aangetroffen, 
adviseert het ROT om beide flats rustig te ontruimen. 
 
Als vervolgens uit het onderzoek van Search blijkt dat onder de steiger, die voor het te renoveren 
gebouw aan de Stanleylaan is geplaatst, op een beperkt oppervlak een verhoogd aantal 
asbestvezels aangetroffen, besluit het BT om flat 2 en 3 te ontruimen. Ontruiming is nodig om goed 
onderzoek te kunnen doen en om de woningen goed schoon te kunnen maken. Ook wordt als reden 
genoemd de beperking van mogelijke blootstelling aan asbest.152  
 
In de discussie over ontruiming in het BT vraagt de GHOR naar de duur van de schoonmaak en 
ontruiming. Het antwoord is dat het een aantal dagen zal zijn, ook vanwege onderzoek in de 
woningen. Vervolgens vraagt de GHOR of ontruiming wel nodig is, gelet op de verwaarloosbare 
gezondheidsrisico's. Het BT bespreekt dat het lastig is om uit te leggen dat ontruiming niet nodig is, 
vanwege de eerdere ontruiming (uit voorzorg) gisteren. Communicatie, politie, brandweer en GAGS 
ondersteunen het advies tot ontruimen, mede vanwege emoties en de eerder uitgezette lijn: 
voorzorg, voorkomen van en geen blootstelling als dat te voorkomen is.153

 
Er wordt nu gewerkt volgens het normale saneringsprotocol van Mitros. Dat houdt in dat er geen 
noodbevel tot ontruimen wordt gegeven, maar dat bewoners dringend worden geadviseerd hun 
woning te verlaten.154 De gemeente stuurt een brief om de bewoners op de hoogte te brengen van 
de onderzoeksresultaten en de consequenties.155  
 
Om 9.30 uur informeert Mitros de Raad van Commissarissen (RvC) over de ontwikkelingen. Deze 
wordt vanaf dat moment dagelijks op de hoogte gehouden.156   
 
Middag – Ontruiming flat 2 en 3 
De brandweer verspreidt de brieven.157 Het ROT en het BT discussiëren over de vraag of de 
brandweer dit in beschermende kleding moet doen. Afgesproken wordt dat de brandweer alleen 
beschermende kleding gebruikt in "het afgesloten gebied". 
 

                                                        
150 Sanitas NEN 2991-rapport Lucht- en Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen 
zijn verwerkt, Portieken balkons en terrein rondom Stanleylaan en Marco Pololaan Utrecht, 23 juli 2012 
151 COT interview 
152 Verslag GBT, 23 juli 9.00 uur 
153 Verslag GBT, 23 juli 9.00 uur 
154 Besluitenlijst GBT 23 juli 2012 9.00 u, eindconcept 
155 Brief 'asbest Stanleylaan', d.d. 23 juli 2012 
156 COT interview 
157 CoPI overleg 14, 23 juli 2012, 12.00 uur 
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N.B. We geven hieronder de tekst van de brief weer. 
23 juli 2012 
 
Beste bewoner(s) van dit pand, 
Vannacht is nader onderzoek gedaan naar de asbestbesmetting van de flats aan de Stanleylaan. Dit heeft 
opgeleverd dat in een aantal portieken van de twee flats aan de Stanleylaan asbest is aangetroffen. Er is 
een uiterst beperkt gezondheidsrisico: meer informatie hierover op utrecht.nl. 
 
Toch zouden we u dringend willen verzoeken uw woning te verlaten. Vanaf 14.00 uur staan er bussen 
klaar om u naar de tijdelijke opvanglocatie te brengen: dit is hotel Van der Valk in Houten. Van daar uit 
wordt u verder geholpen en nader geïnformeerd. 
 
Momenteel starten de voorbereidingen voor de schoonmaakwerkzaamheden van de woningen en de 
omgeving. De asbestdeeltjes worden door een gespecialiseerde schoonmaakploeg verwijderd. Dit duurt in 
ieder geval enkele dagen. 
 
U kunt desgewenst nog spullen uit uw woning halen. U mag ook tijdens de schoonmaakwerkzaamheden 
in uw woning blijven. We adviseren u echter dringend om niet aanwezig te zijn in het gebied en uw woning 
en pas terug te keren als de schoonmaakwerkzaamheden zijn afgerond. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het servicepunt van Mitros op ..., of bel het klant 
contact centrum van de gemeente Utrecht op .... Zie ook www.utrecht.nl. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Utrecht 
 
Om 14.00 uur start Mitros met de vrijwillige ontruiming van flats 2 en 3. Bewoners worden met 
bussen naar opvanglocatie hotel Van de Valk in Houten gebracht. Degenen die al opgevangen 
waren blijven bij Van der Valk en Mitland. Indien er later nog mensen naar de opvang willen, kunnen 
ze contact opnemen met Mitros.158

 
Bewoners worden op de opvanglocaties geïnformeerd over de stand van zaken door personeel van 
Mitros. De Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD) sluit aan om vragen over 
gezondheidsrisico's te beantwoorden.159 Daarnaast gaan een ambulance, een huisarts, iemand van 
de psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR) en een geneeskundig adviseur 
gevaarlijke stoffen (GAGS) naar de opvanglocatie.160 Slachtofferhulp gaat naar de primaire opvang 
van Mitros in Houten.161 Daarnaast wordt door Mitros capaciteit georganiseerd: chef hotels, 
administratieve ondersteuning en een procescontroller voor de ICT.162  
 
Middag – besluit tot ontruiming eengezinswoningen 
Het ROT besluit de eengezinswoningen die in het afgezette gebied vallen (op de hoek van de 
Stanleylaan en Afrikalaan) op dezelfde manier te behandelen als de flats aan de Stanleylaan en 
Marco Pololaan. Dit betekent dat ook deze bewoners in een brief het advies krijgen hun woning te 
verlaten. Deze bewonersbrieven van de gemeente worden bezorgd door Mitros.  
 

                                                        
158 Beeldvorming CoPI, 15.54 uur 
159 Tijdlijn Asbestincident Kanaleneiland 
160 CoPI overleg 14, 23 juli 2012, 12.00 uur 
161 ROT (11e vergadering), 23 juli 2012, 13.40 uur 
162 Informatie uit intervieuws 
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N.B. We geven hieronder de tekst van de brief weer. 
Geachte bewoner(s), 
 
Op zondag 22 juli jl. zijn bewoners van flatwoningen van Mitros aan de Stanleylaan uit voorzorg elders 
opgevangen vanwege mogelijke asbestbesmetting. 
 
In de nacht van 22 op 23 juli is nader onderzoek gedaan. Dit heeft opgeleverd dat in een aantal portieken 
van de twee flats aan de Stanleylaan asbest is aangetroffen. 
 
Op basis van de metingen is geconstateerd dat er een uiterst beperkt risico bestaat voor de 
volksgezondheid. Om blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij vandaag bewoners van de 
omliggende flats dringend geadviseerd hun woning en het gebied te verlaten. Mitros heeft voor hen 
opvang geregeld.  
Uw woning ligt in de directe omgeving. Om die reden biedt Mitros aan om ook voor uw woning dezelfde 
metingen en eventuele schoonmaakwerkzaamheden te laten verrichten als voor de flats aan de 
Stanleylaan. Daarvoor heeft Mitros wel uw toestemming nog. Ook adviseren wij u uit voorzorg uw woning 
te verlaten. Mitros kan vandaag en morgen nog tijdelijke opvang voor u regelen. Als u van de tijdelijke 
opvang of van de meting en de eventuele schoonmaakwerkzaamheden gebruik wenst te maken, kunt u tot 
17.00 uur contact opnemen met het Klantservicecentrum van Mitros, telefoon .... Ook kunt u tussen 9.00 
en 23.00 uur langskomen in het huismeesterskantoor van Mitros op de Bernadottelaan. 
 
Momenteel starten de voorbereidingen voor de schoonmaakwerkzaamheden van de flats en de omgeving. 
De asbestdeeltjes worden door een gespecialiseerde schoonmaakploeg verwijderd. Dit duurt in ieder 
geval enkele dagen. 
 
Voor meer algemene informatie kunt u contact opnemen met het servicepunt van Mitros op ..., of bel het 
klant contact centrum van de gemeente Utrecht op .... 
Zie ook www.utrecht.nl. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Utrecht 
 
14.00 / 19.00 uur – BT vergadering: afschalen GRIP 2? 
Het BT bediscussieert of het al mogelijk is om af te schalen van GRIP 2. Het BT neemt geen 
beleidsbeslissingen meer en operationele besluiten kunnen worden afgehandeld in het ROT, zo 
meldt het verslag. Om 14.00 uur besluit het BT dat ze nog één keer bij elkaar komt en dan in principe 
afschaalt. In de vergadering van 19.00 uur besluit het BT echter om niet af te schalen. Argument is 
dat het vervolg een grote klus is voor Mitros en daardoor kwetsbaar. Ook zijn er nog problemen in de 
uitvoering (nog geen eenduidig beeld van de risico's, nog geen eenduidig communicatieplan). 
 
Eind van de middag - verbod sanering door Inspectie SZW 
Op maandagmorgen 23 juli heeft Publieke Diensten de Inspectie SZW (vroeger: Arbeidsinspectie) op 
de hoogte gesteld. De Inspectie SZW start een onderzoek naar het vrijkomen van asbest op de 
Stanleylaan. Om 16.00 uur draagt de Inspectie SZW Mitros op om alle werkzaamheden op basis van 
de omgevingsvergunning te staken op basis van het Arbeidsomstandighedenbesluit.163 Alleen meten 
is toegestaan. Op het garagedak heeft daarom nog geen sanering plaatsgevonden. Feitelijk heeft 
Mitros de werkzaamheden al meteen na de eerste constatering op woensdag 18 juli gestaakt. Mitros 
en de Inspectie SZW overleggen over de start van de sanering. 
 

                                                        
163 Totaalbeeld Journaal: Asbest calamiteit. 



 

 
 Impact; evaluatie van de rol van Mitros bij de asbestcalamiteit  |  3 december 2012 pagina 62 van 97 

Update Utrecht.nl - maandag 23 juli 17.00 uur 
 
Schoonmaak asbest woningen Kanaleneiland 
Er zijn beperkte concentraties asbest gemeten op de balkons, in portieken en onder de steigers van de 
drie flats. De asbest wordt opgeruimd, uit voorzorg adviseren wij mensen om voor de duur van de 
schoonmaak de woning te verlaten. Als het nodig is mogen bewoners mogen het gebied in, naar hun huis, 
om noodzakelijke spullen op te halen. In totaal zijn/worden er drie flats (144 woningen) en 41 
eengezinswoningen aangepakt. De schoonmaak duurt naar schatting enkele dagen. Bewoners worden 
door Mitros geïnformeerd zodra deze is afgerond. 
  
Veiligheid in gebied 
Daar waar asbest op de grond ligt, mag niet worden gelopen. Dit is een beperkt gebied dat is afgezet met 
geel/zwart lint met daarop de tekst 'gevaar asbest'. Daarbinnen mag alleen de brandweer komen. Op basis 
van de metingen is geconstateerd dat er een uiterst beperkt risico bestaat voor de volksgezondheid. Om 
blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen, adviseren wij het gebied niet te betreden. Kinderen kunnen 
gewoon buiten spelen. Alleen voor de zekerheid: niet onder de steigers of in de buurt waar de renovatie 
plaatsvindt.   
 
Meer informatie 
- Voor meer informatie kunt u bellen met het servicepunt van Mitros 030-8803300. Op dinsdagochtend 

24 juli houdt  spreekuren in de hotels waar bewoners worden opgevangen.  Mitros
- Voor meer informatie over gezondheid kunt u bellen met de GG&GD 030-2863515 (tijdens 

kantooruren, tot 17.00 uur).  
- Voor meer informatie over spuitasbest verwijzen we u naar .  wikipedia
- hierbij (pdf, 31 kb) die vandaag naar de gemeenteraad is verzonden de brief 
- vraag & antwoord over de gezondheidsrisico's bij asbest  (van de GG&GD) 
 
22.00 uur – ontruiming eengezinswoningen 
Om 22.00 uur staat een bus klaar om de bewoners van de eengezinswoningen naar de 
opvanglocatie te brengen. Mitros verwacht ongeveer 50 personen. De opvanglocaties zijn op dit 
moment: Van de Valk Hotel Houten, hotel de Biltsche Hoek in Utrecht, hotel Mitland in Utrecht en het 
Mercure hotel in Nieuwegein. Op deze locaties zijn in totaal rond de 150 kamers geboekt voor 
ongeveer 300 mensen.  
 
Brief loco-burgemeester aan gemeenteraad 
De gemeenteraad ontvangt op maandag een brief van loco-burgemeester Isabella met uitleg over de 
feitelijke situatie rond de asbestbesmetting. Hierin staat beschreven dat 'bij het nemen van 
maatregelen is gehandeld vanuit het voorzorgsprincipe. De in eerste instantie getroffen maatregelen 
zijn volgens de loco-burgemeester gebaseerd op de bij aanvang beschikbare onderzoeksresultaten. 
Later op de dag zijn deze aangevuld en nader geanalyseerd. Het vermijden van onnodige risico's 
voor de bevolking is steeds het uitgangspunt geweest. Om die reden is in het begin van de 
zondagmiddag door het COPI gekozen voor het afzetten van een ruim gebied rondom de bron'.164  

2.2 24 juli en verder 
24 juli 
Het beleidsteam besluit dat de regie op de communicatie, voor alle doelgroepen (bewoners, pers, 
brede publiek), bij de gemeente moet liggen omdat eenduidigheid in de communicatie van belang is. 
Mitros wil overleg plegen over de implicaties van dit besluit en wil daarnaast dat alle vragen van de 
gemeente via de mensen van Mitros in het ROT lopen. Niettemin wordt besloten dat de gemeente 
eindverantwoordelijk is voor de communicatie. Ook de regie op de opvang ligt bij de gemeente. Wel 
is er nauw overleg met Mitros.165

 

                                                        
164 Brief loco-burgemeester aan gemeenteraad, Asbestbesmetting Stanleylaan en omgeving, d.d. 23 juli 2012. 
165 Verslag GBT 24 juli 2012, 12.00 uur. 

http://www.mitros.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spuitasbest
http://www.utrecht.nl/images/crisiscommunicatie/Brief_Asbestbesmetting_Stanleylaan_burg_def.pdf
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=377444
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Daarnaast besluit het beleidsteam dat de woningen van flat 2 en 3 gesaneerd moeten worden en 
nieuwe besmetting voorkomen moet worden. Een nader advies over de maatregelen rond de 
schoonmaak van de flats wordt gevraagd na vaststelling van het plan van aanpak van Mitros. Tot die 
tijd wordt dringend afgeraden de flats te betreden. Het plan van aanpak betreffende de sanering van 
de portieken aan de Stanleylaan en Marco Pololaan wordt opgesteld en ingediend bij de Inspectie 
SZW (vroeger: de Arbeidsinspectie).166  
 
Update Utrecht.nl dinsdag 24 juli 20.24 uur: niet meer asbest gevonden in Kanaleneiland 
In de openbare ruimte rondom de drie flats in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is geen nieuwe 
verontreiniging van asbest gevonden. Dat blijkt uit nieuwe metingen. De gemeente adviseert bewoners om 
nog niet terug te gaan naar hun woning om gezondheidsrisico's uit te sluiten. 
 
Uit de meetgegevens van 55 kleefmonsters en 20 luchtmonsters op plekken in de openbare ruimte tussen 
de Marco Pololaan, Stanleylaan en Afrikalaan blijkt dat daar geen aantoonbare verontreiniging is. Eerder 
was bekend dat er wel asbest is gevonden in de portieken van de flats. Daarom raadt de gemeente 
bewoners sterk aan om nog niet terug te keren naar hun woning. "We willen het gezondheidsrisico tot het 
uiterste beperken", aldus loco-burgemeester Gilbert Isabella. 
 
Handhaving en Toezicht van de gemeente Utrecht, woningbouwcorporatie Mitros en de arbeidsinspectie 
werken aan een onderzoek en een plan van aanpak. Daarna kunnen Mitros en de gemeente aangeven 
hoe lang het duurt voordat bewoners definitief terug kunnen naar hun woning. De verwachting is dat dit 
meerdere dagen kan duren. De politie blijft samen met een beveiligingsbedrijf de komende dagen 
aanwezig en actief binnen het afgezette gebied. 
 
Opvang 
Sinds zondag zijn ongeveer 300 mensen opgevangen in vier hotels in de regio. In elk hotel komt vanaf 
woensdagochtend 25 juli een informatiepunt voor bewoners waar zij tussen 07.00 en 23.00 uur terecht 
kunnen met hun vragen. Daarnaast is het telefoonnummer van het klantcontactcentrum van de gemeente 
030-286 00 00 van 08.00 tot 22.00 uur bereikbaar voor vragen. 
 
25 juli 
In het beleidsteam wordt het dilemma besproken of men verder moet meten als er vóór en achter de 
woning geen asbest is aangetroffen. Het beleidsteam besluit om in alle woningen onderzoek te doen 
met 36 kleefmonsters en 2 luchtmonsters. 
 
Ook besluit het beleidsteam dat er wisselwoningen aangeboden worden aan de bewoners indien 
langere uitplaatsing noodzakelijk wordt. Dit besluit komt mede voort uit het feit dat aan het einde van 
de week een aantal hotelkamers vrij moet worden gemaakt. Aan het einde van de week zijn er 
enkele tientallen woningen beschikbaar. Bij het meedelen van de uitslag van het woningonderzoek 
wordt zonodig een wisselwoning beschikbaar gesteld aan de bewoners. 
 
Er zijn veel vragen over het al dan niet uitvoeren van een individueel gezondheidsonderzoek. Het 
ROT heeft hierover advies gevraagd aan de eigen deskundigen. Die zeggen dat een individueel 
gezondheidsonderzoek niet nodig is. Omdat de vraag steeds terugkomt, wordt een second opinion 
gevraagd bij RIVM. Mitros en de gemeente benoemen een "chef dossier" vanwege de vele 
informatie die is toegezegd tijdens de raadsbijeenkomst. Deze "chef dossier" zorgt voor het 
aanleveren van de aan de gemeenteraad toegezegde informatie.167

 
26 juli 
Vanwege incidenten tussen bewoners, informatiemedewerkers en hotelpersoneel besluit Mitros 
gecertificeerde beveiligers in te zetten in de hotels. 
 
Het beleidsteam besluit een dagelijks bulletin met de stand van zaken en prognose voor bewoners 
en het brede publiek uit te brengen. Dit bulletin moet uitgaan vóór het persmoment. 
 
Bij de informatiepunten in de hotels komen veel medische vragen binnen. Omdat de mensen van die 
informatiepunten geen medische deskundigheid hebben, wordt besloten een dagelijks spreekuur van 
een arts op opvanglocaties in te stellen, te beginnen bij vandaag.  
 
                                                        
166 Verslag GBT 24 juli 2012, 12.00 uur. 
167 Verslag GBT 25 juli 2012, 14.00 uur. 
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Om zelf de regie in handen te nemen, besluit het beleidsteam, conform advies van het ROT, een 
opdracht uit te zetten om onafhankelijk onderzoek te doen naar het hele proces rondom de 
asbestcalamiteit.168

 
27 juli 
Het dringende advies om de woning niet te betreden wordt opgeheven voor de bemonsterde 
woningen in flat 2 waar geen asbest is aangetroffen, na sanering van twee portieken en één balkon. 
Dit besluit geldt dus niet voor de hele flat en evenmin voor de andere flats. Bewoners worden 
individueel geïnformeerd over de situatie in hun woning. 
 
De bewoners van flat 2 krijgen geen logeerwoning aangeboden, in verband met het vooruitzicht dat 
terugkeer naar de eigen woning begin volgende week mogelijk is. Zij blijven in de hotels. 
 
In de hotels ontstaat een complexe situatie naar aanleiding van het aanbieden van logeerwoningen 
door Mitros. Juridische bijstand adviseert de bewoners niets te tekenen, ook niet de 
bruikleenovereenkomst. Daardoor kunnen geen verplaatsingen naar de logeerwoningen 
plaatsvinden. Mitros besluit dat de bewoners naar de logeerwoningen kunnen zonder ondertekende 
bruikleenovereenkomst. Vanaf 17.30 uur zijn gezinnen verplaatst. Dat was vrij hectisch: bewoners 
hebben onderling aangeboden woningen geruild. Daarom is er nu geen scherp beeld van wie waar 
zit. Mitros is gestart met inventarisatie.169

 
28 juli 
De politie dient vanuit het COPI een verzoek in bij het ROT om een noodverordening voor het gebied 
in te stellen zodat alleen bewoners, en geen andere personen, kunnen worden toegelaten. 
De operationeel leider adviseert dit niet te doen omdat een noodverordening een te zwaar middel is 
hiervoor. Uit het oogpunt van volksgezondheid, het beperken van het gevaar voor verdere 
besmetting, het bewaken van eigendommen en de openbare orde in het algemeen is het 
ontmoedigingsbeleid dat nu van kracht is voldoende. Het beleidsteam besluit geen noodverordening 
in te stellen. 
 
Eerder is besloten alle woningen in het afgezette gebied te bemonsteren. Dit besluit is genomen om 
helderheid te scheppen over de situatie en om alle onrust weg te nemen. Er bestaat echter uit het 
oogpunt van volksgezondheid, milieuzorg, arbeidsinspectie geen noodzaak om alle woningen te 
onderzoeken. Nu komt ook het juridische aspect (aansprakelijkheid voor de kosten) in beeld. De 
kosten van dit uitgebreide onderzoek worden mogelijk niet door verzekeraars vergoed, omdat er 
geen harde noodzaak is. Een alternatieve constructie is de bewoners van alle woningen aanbieden 
asbestonderzoek uit te voeren zonder verplichting, uit zorgzaamheid. Dit met het oog op opvang, 
logistiek, kosten, aansprakelijkheid, vertrouwen wekken. Het beleidsteam stelt aan het ROT de vraag 
om advies uit te brengen over het mogelijk heroverwegen van het besluit alle woningen te 
bemonsteren.  
 
Mitros vraagt buro Boot een onderzoek uit te voeren naar de bron van de besmetting. 
 
Het RIVM heeft in reactie op het verzoek om een second opinion mondeling meegedeeld dat er geen 
aanleiding is voor een breed gezondheidsonderzoek. Dit is conform het advies van de GHOR. Wel 
maakt het RIVM een voorbehoud voor als er nieuwe meetresultaten zijn.170

 
Update website Utrecht.nl zaterdag 28 juli 16.15 uur 
Vrijdag 27 juli zijn de eerste 20 tot 25 huishoudens naar hun logeerwoning verhuisd. In de loop van het 
weekend zullen meer huishoudens verhuizen. Er wordt hard gewerkt aan het analyseren van monsters. Er 
zijn hierover op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Alles blijft erop gericht om bewoners 
zo snel en veilig mogelijk terug te laten keren in hun eigen woning. 
 

                                                        
168 Verslag GBT 26 juli 2012, 12.00 uur. 
169 Verslag GBT 27 juli 2012, 10.00 uur. 
170 Verslag GBT 28 juli 2012, 12.00 uur. 
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29 juli 
Het ROT geeft antwoord op de vraag over het heroverwegen van het bemonsteren van alle 
woningen in flat 2. Het advies van het ROT is om het besluit om alle woningen te onderzoeken te 
handhaven, vanwege het voorkomen van maatschappelijke onrust en vanwege de 
geloofwaardigheid van partijen. Alleen als een bewoner weigert vindt geen onderzoek plaats. 
Mitros heeft bezwaar tegen dit advies omdat het de situatie van opvang en verzorging maandenlang 
in stand houdt. Nog eenderde van de woningen in flat 2 is niet onderzocht omdat bewoners niet 
bereikbaar zijn. Een bewoner die terugkomt van vakantie moet dan alsnog opvang aangeboden te 
krijgen. Dit vormt een grote belasting van de organisatie, tegen hoge kosten, terwijl de onrust in de 
flat blijft. Objectief gezien is bemonstering niet nodig. Volgens het protocol kan onderzoek van de 
nog niet bemonsterde woningen ook in bewoonde situatie. Mitros stelt voor, voor deze flat terug te 
keren naar het normale regime. Alle balkons en portieken zijn wel onderzocht. 
 
Er ligt ook een advies van de Inspectie SZW over dit punt. De strekking daarvan is dat alle woningen 
in flat 2 na sanering van de twee portieken en het ene balkon waar asbest is aangetroffen, kunnen 
worden vrijgegeven voor bewoning, ook als ze niet zijn bemonsterd. Het bericht voor de niet 
bemonsterde woningen in dit gebied (flat 2) luidt: 'Er is asbest in de omgeving van uw woning 
aangetroffen. Op grond van onderzoek en adviezen van deskundigen kunt u uw woning veilig 
bewonen. Als u wilt kunt u alsnog uw woning laten onderzoeken. Daarvoor kunt u contact opnemen 
met …. ' 
 
Op grond van bovenstaande argumenten besluit het beleidsteam in flat 2 niet meer standaard te 
bemonsteren, alleen op verzoek van de bewoners. De twee portieken en het balkon aan de Marco 
Pololaan worden die dag gesaneerd.171 De terugkeer van bewoners in flat 2 kan worden voorbereid. 
Mitros stelt een Plan van Aanpak op voor de terugkeer, dat zal worden vastgesteld in het ROT. 
Bewoners kunnen vanaf donderdag terug en hebben vooraf een individueel gesprek met een 
medewerker van Mitros. Daarbij wordt het volledige dossier over het onderzoek van de woning 
beschikbaar gesteld. 
 
De bezetting van de logeerwoningen is nog niet volledig in beeld. In ieder geval zijn 25 hotelkamers 
leeggemaakt. Mitros legt minder tijdsdruk op het proces van uitplaatsing: mensen krijgen 24 uur de 
tijd voor de verhuizing.172

 
30 juli 
De arts die spreekuur houdt in de hotels constateert dat de vragen die hij krijgt vooral gericht zijn op 
psychosociale hulp. Het beleidsteam besluit dat het medische spreekuur op de opvanglocaties wordt 
gehouden door een sociaal verpleegkundige in plaats van door een arts. 
 
Daarnaast besluit het beleidsteam dat gestart kan worden met de voorbereiding van de overgang 
van crisisorganisatie naar projectorganisatie omdat na een ruime week de acute crisis voorbij is.  
De processen die voornamelijk nog aandacht vragen liggen bij de gemeente en bij Mitros. Het 
beroep op GHOR, de brandweer en de politie is sterk afgenomen. Een andere organisatie is daarom 
op zijn plaats. Er blijft echter een overkoepelende structuur nodig vanwege de veelheid aan 
processen en de noodzaak van afstemming tussen deze processen. 
Het advies van het ROT houdt in dat de operationeel leider de overgang naar de projectorganisatie 
voorbereidt, inclusief afschaling van GRIP 2 naar GRIP 0. Het beleidsteam besluit conform het 
advies van het ROT dat de operationeel leider de afschaling van crisisorganisatie naar 
projectorganisatie voorbereidt.  
 
Flat 2 is inmiddels vrijgegeven en bij de hotels staan busjes klaar voor de verplaatsing. Het proces is 
logistiek op orde; echter de daadwerkelijke terugkeer is ingewikkeld, vanwege het wantrouwen bij 
veel bewoners. Nu zijn er 20 à 25 huishoudens uit de hotels geplaatst. Dit is ongeveer de helft van 
de te herplaatsen bewoners uit flat 1.173

 

                                                        
171 Informatie uit interviews 
172 Verslag GBT 29 juli 2012, 12.00 uur. 
173 Verslag GBT 30 juli 2012, 12.00 uur 
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31 juli 
95% van de metingen in flat 2 is inmiddels akkoord. De twee portieken en het balkon zijn 
schoongemaakt. De communicatie met de bewoners van flat 2 over de terugkeer vindt plaats 
volgens het plan van aanpak van Mitros. 
 
Het beleidsteam besluit dat bewoners die niet zijn ingeschreven in het GBA de mogelijkheid krijgen 
dat binnen 24 uur alsnog te doen, onder verwijzing naar de mogelijke consequenties daarvan, zoals 
opsporing wegens woonfraude.174

 
RIVM schriftelijk rapport d.d. 31 juli 2012 
De kernboodschap van het RIVM luidt: "gezondheidsonderzoek heeft in deze situatie geen toegevoegde 
waarde en is niet noodzakelijk, gezien de laag ingeschatte risico’s voor de betrokkenen in Kanaleneiland. 
Dit geldt voor alle vormen van gezondheidsonderzoek, waaronder lichamelijk onderzoek, 
vragenlijstenonderzoek en monitoring op korte en langere termijn."175 Het RIVM baseert zich op de dan 
beschikbare informatie. "Er is een maximale luchtconcentratie gemeten van 4500 VEQ/m3 in één van de 
woningen. Er wordt van uitgegaan dat het asbest daar terecht is gekomen als gevolg van de renovatie en 
dat er daarvóór geen verhoogde asbestconcentraties waren. De maximale blootstellingsduur is dan 5 – 6 
dagen. Het risico van het inademen van enkele duizenden VEQ/m3 gedurende 6 dagen heeft geen 
noemenswaardige invloed op de kans op ziekte. Het draagt nauwelijks bij aan de hoeveelheid vezels die 
de rest van het jaar én alle andere jaren worden ingeademd. Er is pas sprake van een hogere kans op 
ziekte na (1) jarenlang inademen van veel hogere concentraties of (2) na kortdurende, extreem hoge 
blootstelling. Van beide situaties is in Kanaleneiland geen sprake. De gevonden concentraties in 
Kanaleneiland zijn dusdanig dat het risico op ziekte door deze blootstelling verwaarloosbaar is." 
 
1 augustus 
Het beleidsteam besluit het advies van het RIVM (de second opinion op het besluit om geen 
volksgezondheidsonderzoek te houden), conform advies van het ROT, naar buiten te brengen. 
Daarnaast adviseert het RIVM de betrokken bewoners te registreren ten behoeve van de nazorg, 
met name de psychosociale hulpverlening. Het beleidsteam besluit dat dit advies meegenomen moet 
worden in het plan van aanpak voor de nazorg. 
De arbeidsinspectie heeft flat 2 formeel "vrijgegeven". De resultaten van flat 1 en 3 zijn nog niet 
100% zeker en daarmee kunnen ook de saneringsplannen nog niet definitief worden gemaakt.176  
 
2 augustus 
De verhuizing van bewoners terug naar flat 2 is ingezet. Het beleidsteam besluit de bezetting van de 
informatiepunten in de hotels te verminderen en waar mogelijk te beëindigen. De mensen uit de 
eengezinswoningen zitten nog iets langer in de hotels. Aan hen wordt gevraagd op welke wijze zij 
contact willen houden. Op basis daarvan wordt de informatievoorziening op maat verzorgd onder 
verantwoordelijkheid van de operationeel leider. Het beleidsteam besluit tot slot dat op 
vrijdagochtend 3 augustus om 9.00 uur GRIP 2 wordt beëindigd. Vanaf dat moment neemt het 
projectteam het over, onder leiding van de stuurgroep. De stuurgroep en het projectteam zijn gereed 
om alle werkzaamheden over te nemen. De eerste stuurgroepbijeenkomst is vrijdag 3 augustus om 
12.00 uur in het stadhuis.177  
 
3 augustus 
Het beleidsteam schaalt af naar GRIP 0 en het projectteam gaat van start. De rapportages van de 
metingen in de openbare ruimte door Sanitas, Search, Oesterbaai en Boot zijn beschikbaar. De 
resultaten zijn eensluidend: er is geen verontreiniging aangetroffen. Dit resultaat is in de 
informatiebijeenkomsten met de bewoners gemeld. Mitros stuurt erop dat vrijdag alle bewoners uit de 
hotels zijn. Er is mediation ingezet en de verwachting is dat daarmee het gewenste resultaat wordt 
bereikt. Voor mensen die 4 augustus niet hebben gekozen maakt Mitros de keuze. Zij krijgen €1.500 
euro om zelf opvang te regelen. Vanaf vrijdag betaalt Mitros de hotels niet meer voor de huurders. 
 

                                                        
174 Verslag GBT 31 juli 2012, 12.00 uur 
175 RIVM, p. 3 
176 Verslag GBT 1 augustus 2012, 12.00 uur 
177 Verslag GBT 2 augustus 2012, 15.00 uur 
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Na 3 augustus 
Hieronder sommen we de belangrijkste gebeurtenissen na 3 augustus op. 
- Vanaf maandag 6 augustus is er in wijkservicecentrum Zuidwest één informatie- en 

adviescentrum Asbest (IAC). De andere informatiepunten – zoals de informatiepunten in de 
hotels – zijn opgeheven. Bij het centrum kunnen bewoners hun vragen en zorgen kwijt over de 
gevolgen van de asbestsituatie in hun woonomgeving. Het centrum geeft ook informatie over 
schadevergoedingen en regelt de begeleiding naar hulpinstanties. In het IAC werken Gemeente 
Utrecht, GG&GD, Mitros en Doenja dienstverlening samen.178 

- Op 7 augustus maken Mitros en de gemeente bekend dat uit onderzoeksresultaten blijkt dat er 
geen sprake is van asbestverontreiniging in de openbare ruimte. De buitenruimte is dus veilig. 
De resultaten van het onderzoek staan vanaf woensdag 8 augustus op de websites 
www.mitros.nl en www.utrecht.nl en zijn in te zien bij het Informatie- en Adviescentrum (IAC).179  

- Op 7 augustus maakt een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf de garagedaken schoon.180 
- De bewoners van de 48 woningen van flat 2 en een groot deel van de koopwoningen die hun 

woning hadden verlaten, zijn inmiddels allemaal weer thuis.181 
- Donderdag 9 augustus maakt het asbestsaneringsbedrijf de portieken van de Marco Pololaan 

(even huisnummers) extra schoon, op verzoek van het bewonerscomité. Mitros betaalt deze 
extra schoonmaakwerkzaamheden.182 

- Vrijdag 10 augustus zijn alle bewoners van flat 2 terug naar huis.183 
- In het merendeel van de 48 woningen van flat 1 is geen asbest aangetroffen. In 7 van de 48 

woningen is wel asbest aangetroffen. Daarnaast is in 12 woningen een spotbesmetting (een 
klein plekje asbest) geconstateerd. Mitros licht de bewoners van de 19 besmette woningen in 
over de resultaten en over het schoonmaken van de asbestbesmetting.184 

- Op 14 augustus beoordelen asbestexperts in hoeverre het mogelijk is om spullen te reinigen in 
de woningen van flat 1 waar asbest is aangetroffen. Mitros nodigt de bewoners uit voor een 
tweede gesprek. In dit tweede gesprek bespreekt Mitros met de bewoners de bevindingen van 
de asbestexperts. Vervolgens kan gestart worden met schoonmaakwerkzaamheden. Pas daarna 
is duidelijk wanneer de bewoners van flat 1 terug naar huis kunnen.185 

- Op dinsdag 14 augustus bespreekt Mitros de resultaten van de onderzoeksresultaten met 
bewoners van flat 3. In één woning is asbest aangetroffen. In 4 woningen is een plekje asbest 
gevonden (spotbesmetting). Van de portieken zijn er 2 verontreinigd met asbest en 3 hebben 
een spotbesmetting.186  

- In het bewonersbulletin van donderdag 16 augustus staan de resultaten van het 
asbestonderzoek naar de bron en besmetting. Dit onderzoek is uitgevoerd door het 
onafhankelijke Buro Boot en gecontroleerd door TNO. Dit onderzoek was nodig om precies te 
weten wat de oorzaak was van de asbestbesmettingen en hoe de besmetting heeft kunnen 
gebeuren.187 

- De bewoners van de woningen van flat 3 kunnen vanaf vrijdag 17 augustus weer naar huis. De 
woningen zijn schoon en de laatste portieken worden vrijdagochtend schoongemaakt. Omdat 
deze laatste schoonmaakwerkzaamheden nog bezig zijn en omdat de bewoners pas donderdag 
16 augustus hoorden dat zij terug konden naar huis, mogen zij het weekend in hun logeerwoning 
blijven en maandag terugkeren naar hun woning.188 

- Maandag 20 augustus leveren de bewoners van een logeerwoning de sleutel van hun 
logeerwoning in bij Mitros. Dinsdag 21 augustus gaat Mitros bij alle bewoners langs om vragen 
die er nog zijn te beantwoorden en na te praten.189 

- Op dinsdag 21 augustus zijn op één woning na de bewoners van de koopwoningen weer terug 
naar huis. Mitros is in gesprek met de bewoner van deze ene woning.190 

                                                        
178 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, vrijdag 3 augustus 2012 
179 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, dinsdag 7 augustus 2012 
180 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, dinsdag 7 augustus 2012 
181 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, dinsdag 7 augustus 2012 
182 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, vrijdag 10 augustus 2012 
183 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, vrijdag 10 augustus 2012 
184 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, vrijdag 10 augustus 2012 
185 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, dinsdag 14 augustus 2012 
186 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, vrijdag 17 augustus 2012 
187 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, donderdag 16 augustus 2012 
188 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, vrijdag 17 augustus 2012 
189 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, dinsdag 21 augustus 2012 
190 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, dinsdag 21 augustus 2012 
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- Dinsdag 21 augustus maken Mitros en de gemeente bekend dat het algemene infobulletin voor 
alle bewoners komt te vervallen. Vanaf vrijdag 24 augustus verschijnt het infobulletin per flat. De 
infobulletins verschijnen vervolgens wekelijks op dinsdag.191 

- Op 23 en 24 augustus vinden de tweede gesprekken met de bewoners van flat 1 plaats. Mitros 
licht de bewoners in over de onderzoeksresultaten en de geplande 
schoonmaakwerkzaamheden. Bewoners van de woningen en gebruikers van de bergingen die 
niet zijn besmet kunnen in overleg met Mitros -spullen die zij dringend nodig hebben- laten 
ophalen.192  

- Maandag 27 augustus start Mitros met het schoonmaken van de steigers, doeken, balkons en 
tuinen rond flat 1.193 

- Via het informatiebulletin van 28 augustus maakt Mitros bekend dat ze, op verzoek van het 
bewonerscomité van flat 1, in samenwerking met Doenja Dienstverlening de hele week 
activiteiten organiseren voor kinderen van 4 tot 12 jaar.194  

- Op 28 augustus wordt door de gemeente bekend gemaakt dat een onafhankelijke commissie 
onderzoek gaat doen naar het asbestincident in Kanaleneiland.  

- Op donderdag 30 augustus 2012 vindt een openbare vergadering plaats van de commissie Stad 
en Ruimte van de Utrechtse gemeenteraad over de asbestproblematiek in Kanaleneiland. 
Wethouder Isabella informeert hierin de raadsleden over de stand van zaken.195 

- Vanaf 14 september wordt op het dak van flat 1 (waar een proefsanering aan de dakrand zal 
plaatsvinden) een 'containment' gebouwd, waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Met 
deze proef test het asbestsaneringsbedrijf de manier van saneren.196 De proefsanering van de 
dakrand zou 12 september starten, maar vanwege een zware storm moet het containment 
worden hersteld en worden de werkzaamheden uitgesteld.197 

- Op dinsdag 18 september verwacht Mitros dat de eerste bewoners vanaf volgende week de 
woningen weer tot hun beschikking krijgen.198 Indien bewoners nog niet naar huis willen dan 
kunnen zij de komende drie weken nog in een logeerwoning verblijven.199  

- Raadsleden van de Utrechtse gemeenteraad brengen op 26 september een bezoek aan de wijk 
Kanaleneiland om op die manier in gesprek te gaan met de bewoners van de Stanleylaan en 
omgeving die eind juli getroffen zijn door het asbestincident.200  

- Op dinsdag 2 oktober maakt Mitros aan de bewoners van flat 1 bekend dat de bewoners van vier 
portieken in de flat onder begeleiding van een medewerker van Mitros spullen kunnen ophalen 
uit de woning. Mitros kan nog niet zeggen wanneer bewoners van de andere twee portieken 
naar hun woning kunnen gaan. Totdat hierover meer duidelijkheid is, halen medewerkers van 
het saneringsbedrijf op verzoek spullen uit de woning.201  

- Vanwege het slechte weer laat Mitros 'tunnels' bouwen onder de steiger zodat de eerste vier 
portieken betreed kunnen worden. Vervolgens wordt de steiger stapsgewijs vrijgegeven. Een 
week later zijn ook de laatste twee portieken toegankelijk.202 

- Het is voor de bewoners nog niet mogelijk om terug te keren naar de woningen. Mitros wil het 
zekere voor het onzekere nemen en besluit de resultaten van de proefsanering af te wachten. 
Omdat het slecht weer was is de opbouw van de proefsanering telkens vertraagd. Tot die tijd 
kunnen bewoners op in hun logeerwoning verblijven.203 

- Op 9 oktober maakt Mitros aan de bewoners van flat 1 bekend dat vanaf woensdag 10 oktober 
wordt gestart met de schoonmaakwerkzaamheden van de grond onder de steiger bij enkele 
portieken aan de voorzijde van de flat.204  

                                                        
191 Dagelijks infobulletin Mitros en gemeente Utrecht, dinsdag 21 augustus 2012 
192 Informatiebulletin bewoners Stanleylaan (19-133) donderdag 23 augustus 2012 
193 Informatiebulletin bewoners Stanleylaan (19 – 133) dinsdag 28 augustus 2012 
194 Informatiebulletin bewoners Stanleylaan (19 – 133) dinsdag 28 augustus 2012 
195 Website gemeente Utrecht, powerpointpresentatie 'Asbestincident Kanaleneiland, Stand van zaken op 30 augustus 2012. Ten 
behoeve van presentatie aan Commissie Stad en Ruimte 30 augustus 2012' 
196 Informatiebulletin bewoners Stanleylaan (19 – 133) dinsdag 11 september 2012 
197 Informatiebulletin bewoners Stanleylaan (19-133) dinsdag 25 augustus 2012 
198 Later wordt dit gecorrigeerd. TNO en de Inspectie SZW adviseren de proefwerkzaamheden aan de dakrand uit te voeren als de 
woningen onbewoond zijn. Informatie uit interviews. 
199 Informatiebulletin bewoners Stanleylaan (19 – 133) dinsdag 18 september 2012 
200 Website gemeente Utrecht en Informatiebulletin bewoners Stanleylaan (19 – 133) dinsdag 25 september 2012 
201 Informatiebulletin bewoners Stanleylaan (19 – 133) dinsdag 2 oktober 2012 
202 Informatie uit interviews en informatiebulletins. 
203 Informatiebulletin bewoners Stanleylaan (19 – 133) dinsdag 2 oktober 2012 
204 Informatiebulletin bewoners Stanleylaan (19 – 133) dinsdag 9 oktober 2012 
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- Vanaf woensdag 10 oktober starten de saneringswerkzaamheden bij de dakrand. Als de 
proefsanering is uitgevoerd en de resultaten daarvan bekend zijn, heeft Mitros meer zicht op de 
planning en het verloop van de werkzaamheden. Ook hierbij geldt dat slecht weer (regen en 
wind) de werkzaamheden kunnen vertragen.205 

2.3 Afhandeling crisis 
Vanaf het moment van ontruiming gaan verschillende processen lopen. Hieronder geven we deze 
processen weer. We kiezen ervoor om de chronologische volgorde los te laten en per proces de 
gebeurtenissen te beschrijven. Het gaat om de volgende processen: 
- Crisisorganisatie: de interne structuur van Mitros en de vertegenwoordiging in externe gremia 

(deelname aan Copi, ROT en BT). 
- Technische afhandeling: onderzoek uitvoeren en saneren/schoonmaken. 
- Huisvesting: opvang in hotels en tijdelijke woningen, terugkeerproces. 
- Interne & externe communicatie: naar bewoners, naar pers en intern. 
- Zorg aan bewoners. 

2.3.1 Crisisorganisatie 
Het doel van de operatie is een snelle en goede opvang van gedupeerde bewoners en een zo 
spoedig mogelijke terugkeer van bewoners. Daartoe worden binnen de organisatie vanaf 22 juli 
automatisch meerdere processen opgestart. Voor de verschillende processen worden 
verantwoordelijkheden benoemd. De belangrijkste processen zijn: 
1. opvang en terugkeer van bewoners, waaronder huisvesting; 
2. asbestonderzoek en –sanering; 
3. externe communicatie.  
 
Ook spelen ICT, beveiliging en financiën (bewonersgelden) een belangrijke rol. De geschetste 
processen houden onderling met elkaar verband.  
 
Tussen 22 juli en 25 juli werken betrokken medewerkers met toewijding aan de uitvoering van 
allerhande werkzaamheden. Voor de projectmanagers die de werkzaamheden binnen de 
verschillende processen ter hand nemen is het een hele opgave overzicht op de operatie te 
behouden en continuïteit te garanderen. Telkens spelen nieuwe kwesties en vraagstukken op die 
acuut aandacht vergen. In die eerste dagen is dan ook het lastig overzicht te krijgen en te houden op 
alle werkzaamheden en betrokken personeel.206 Er is betrekkelijk weinig structuur in de operatie. 
 
De continuïteit van de operatie staat soms onder druk. Er zijn vanwege de vakantieperiode 
regelmatig personele wisselingen, waardoor bijvoorbeeld de overdracht tussen de projectmanagers 
niet optimaal verloopt.  
 
Afstemming externe partijen 
De afstemming tussen de organisatie en de externe crisisbeheersingspartners verloopt als volgt: 
1. op operationeel niveau in het Commando Plaats Incident (COPI); 
2. op tactisch niveau in het Regionaal Operationeel Team (ROT); 
3. op strategisch niveau in het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT). 
 
De directie van Mitros neemt deel aan het GBT, een liaison van Mitros neemt zitting in het COPI en 
ROT. De gemaakte afspraken in de verschillende crisisgremia worden door de liaisons 
teruggekoppeld aan de eigen organisatie.  
 
Er is bij Mitros onduidelijkheid over haar formele rol en positie in de gemeentelijke crisisstructuur, 
bijvoorbeeld de rol van de Mitros-liaison in het ROT. Zo neemt de Operationeel Leider de input van 
Mitros serieus en betrekt die input ook in de besluitvorming. Toch overheerst bij de liaison soms het 
gevoel dat het gemeentelijke standpunt zwaarder weegt dan het standpunt van Mitros.207

 

                                                        
205 Informatiebulletin bewoners Stanleylaan (19 – 133) dinsdag 9 oktober 2012 
206 COT interview 
207 COT interview 
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Overdrachtsoverleg 
Naarmate de tijd vordert tekenen de contouren van een gestructureerde calamiteitenorganisatie zich 
af. Vanaf 25 juli vindt het zogeheten overdrachtsoverleg plaats.208 Dat overleg concentreert zich op 
de technische afhandeling van de calamiteit. Alle betrokkenen bij het technische traject stemmen 
hierin onderling de zaken op elkaar af, koppelen terug en bespreken de planningen van de 
onderzoeken. Dit dient om overzicht te creëren in de onderzoeken die lopen en de onderzoeken die 
gepland zijn.209 Opgemerkt wordt dat er veel verschillende bureaus betrokken zijn bij de 
saneringswerkzaamheden. Hierdoor is het lastig om overzicht te krijgen welk bureau exact welke 
werkzaamheden voor zijn rekening neemt.210  
 
De voorzitter van het overleg houdt contact met het COPI en de liaisons van Mitros in het ROT. 
Tevens stemt intern af met de directie van Mitros. 
 
In het overleg van 25 juli wordt de onderlinge taakverdeling besproken voor de volgende processen: 
211 Communicatie; Sanering; Juridische zaken; Dossiervorming; Controles; Inkoop derden; 
Bewonersgedeelte  
 
Crisisteam 
Tijdens de eerste dagen van augustus krijgt de organisatie meer structuur en centrale aansturing. Er 
wordt een projectleider aangesteld die een projectorganisatie op poten zet. In die structuur worden 
vijf taakgroepen onderscheiden: gebiedsmanagement, techniek, legal/liability, hervatting renovatie en 
informatievoorziening. Het crisisteam coördineert en ziet toe op de voortgang binnen de 
werkprocessen.212 Er is behoefte aan structuur om beter overzicht te krijgen op alle werkzaamheden 
en personeel dat is betrokken.213 De acute crisis is op dat moment ten einde. Het crisisteam besluit 
dat de komende periode de nadruk ligt op de afhandeling van de calamiteit, nazorg richting 
bewoners, hervatting van de renovatie en op de nasleep waar het gaat om aansprakelijkheid en 
juridische afwikkeling.214  
 
Het volgende schema geeft de projectorganisatie vanaf begin augustus weer: 
 

                                                        
208 Vóór deze datum vond er ook dagelijks overleg plaats (nog zonder verslaglegging.) In deze overleggen werd informatie gedeeld en er 
werden werkafspraken gemaakt. COT interview. 
209 COT interview 
210 COT interview  
211 Verslag 25 juli, Asbest calamiteit SMP, dagelijkse overdracht 
212 Crisisteam donderdag 2 augustus 2012 
213 COT interview 
214 Mitros, projectorganisatie asbestcalamiteit, 5 augustus 2012 



 

Figuur 1.7: Projectstructuur 215
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De prioriteit ligt bij zo spoedig mogelijke terugkeer van bewoners. Daartoe vindt herschikking van de 
aanpak plaats: besloten wordt flat 3 naar voren te halen in de planning, want dat bevordert de 
spoedige terugkeer bewoners. Ook wordt ingezet om het - strikt gereglementeerde - saneringstraject 
strak te organiseren, zodat meerdere activiteiten zoals inventarisatie, sanering en goedkeuring elkaar 
efficiënt opvolgen en weinig tijd verloren gaat. Er wordt daarom nauwe samenwerking gezocht met 
partners, zoals de gemeente en de Inspectie SZW. 216  
 
De hoofdtaken en processen zijn, zo merkt een betrokkene op, betrekkelijk overzichtelijk. Wat veel 
tijd, energie en anticiperend vermogen kost, zijn de voortdurend opkomende kwesties die een 
oplossing vereisen. Voorbeeld is de kwestie over de bewakers die bewoners de toegang tot het 
gebied moeten ontzeggen, maar daartoe formeel geen bevoegdheid hebben. Dat leidt onder het 
beveiligingspersoneel tot discussie over hoe te handelen. Een ander voorbeeld is het 
bewonerscomité dat alle onderzoeken wil inzien, nadat door de wethouder een dergelijke toezegging 
is gedaan in gesprek met raadsleden. Het gevolg van die toezegging is dat het terugkeerproces 
vertraging oploopt, omdat er gelegenheid tot inzage van de uitgevoerde onderzoeken moet worden 
ingebouwd. Mitros is op zich niet tegen deze transparantie, maar de vertraging die daardoor wordt 
opgelopen roept op zijn beurt weer vragen op over de snelheid waarmee Mitros zijn werk uitvoert. 217   
 
Tot 3 augustus (tot aan de afschaling naar GRIP 0) worden alle werkzaamheden zoals onderzoek en 
communicatie door Mitros afgestemd met en via het ROT. Na 3 augustus gaat het van 'coproductie' 
over naar het 'informeren' van de gemeente en komt de regie geleidelijk terug bij bij Mitros. 218   
 
 
 
 

                                                        
215 Mitros, projectorganisatie asbestcalamiteit, 5 augustus 2012 
216 COT interview 
217 COT interview 
218 COT interview 
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Afschaling naar reguliere projectorganisatie 
Op 7 augustus vindt afschaling plaats. Het crisisteam overlegt die dag voor de laatste maal. Op 8 
augustus het eerste overleg van de projectgroep Asbest plaats. De crisisorganisatie keert terug naar 
de reguliere projectorganisatie.  
 
Projectgroep Asbest 
De projectorganisatie bestaat uit een vast team waarin diverse specialismen vertegenwoordigd zijn 
en die zijn vrijgemaakt voor dit werk, zoals claims en aansprakelijkheid en vergoedingen. Waar de 
administratieve afhandeling moet worden ondergebracht, wordt nog bekeken.219 De projectgroep 
komt drie maal per week bijeen (op maandag, woensdag en donderdag, van 09.30 tot 10.30 uur). 

2.3.2 Technische afhandeling 
Direct na de calamiteit starten diverse onderzoeken naar het asbest. In opdracht van het 
overdrachtsoverleg stelt Sanitas een vlekkenkaart op met de besmette woningen. Op 26 juli bestaat 
het volgende overzicht220: 
 
Flat 1, resultaten Van de 48 woningen zijn 19 woningen besmet. Er is één woning en één portiek 

meteen ± situatie. Sanering hiervan wordt bestuurlijk besloten. 
Van vier woningen zijn nog geen uitslagen binnen. (twee worden nu 
bemonsterd & twee zijn er gister bemonsterd) 
In woning 23 staan nog pompen van Sanitas. Bewoners zijn vertrokken en 
hebben geen sleutel achtergelaten.  

Flat 2 Er zijn in totaal 20 woningen onderzocht of inmiddels ingezet. Bij elf woningen + 
balkon is GEEN ASBEST aangetroffen. Acht woningen hiervan lagen aan een 
schoon portiek en drie woningen lagen aan een “vuil” portiek.  
Verdere woningen die liggen aan het schone portiek blijven nu nog on- hold. En 
wordt er verder gegaan met flat 3, wanneer de Inspectie SZW anders beslist 
wordt er terug gegaan naar flat 2. 

Flat 3 Op 27 juli gaan er naar verwachting 800 monsters naar het lab. In portiek 1 
worden 5 woningen bemonsterd en worden luchtmonsters ingezet. In portiek 2 
zijn er luchtmonsters ingezet en kleefmonsters volgen morgen. 
Op dinsdag 31 juli is het rapport van flat 3 binnen (over 22 woningen) 
Er zijn bewoners die geen sleutels willen afgeven, het gaat over 26 woningen. 

Eengezinswoningen Van de Amerikalaan 38-46 en Stanleylaan 1-11 zijn acht woningen onderzocht. 
Hiervan zijn nog geen resultaten binnen. 
Van de Stanleylaan 98- 110 en Afrikalaan 1-7 zijn zes woningen onderzocht. 
Hiervan zijn nog geen resultaten binnen.  
Van deze onderzoeken zijn de resultaten morgen (27 juli 2012) binnen. 

Bron onderzoek BME is op zoek naar de bron van de besmetting. Morgenochtend 9 uur moet de 
reactie van het onderzoek binnen zijn.  
Op 27 juli wordt tevens bekeken of Mitros doorgaat met BME in deze. 

 
Verschillende organisaties worden betrokken bij de technische afhandeling van de asbestbesmetting 
(zie onder crisisorganisatie, overdrachtsoverleg). Mitros schakelt op woensdag 25 juli TNO in. Deze 
begint met wat structuur te brengen in de technische afhandeling. Vervolgens schakelt TNO AT 
Osborne in om de inkoop van derden (saneringsbedrijven, eindcontrole bedrijven) te coördineren en 
contacten met de Inspectie SZW te onderhouden. TNO legt zich toe op de duiding van 
onderzoeksresultaten en de voorlichting aan pers, bewoners en bestuur van Mitros. In de laatste 
week van juli wordt een DTA- er van BME ingehuurd. Vanaf 30 juli wordt deze vervangen door een 
auditor asbest en sloop van RIR, ingezet voor de kwaliteitscontrole van asbestonderzoeken, 
sanering en eindcontrole. 
 
De technische afhandeling bestaat uit de volgende processen: 
- asbestonderzoek voor het in kaart brengen van de bestemmingen; 
- schoonmaken of saneren van de geconstateerde besmettingen; 
- eindcontrole van gesaneerde plekken. 
 

                                                        
219 Projectgroep Asbest 0808 
220 20120727 Wewer to calamiteitenteam 20120726  Dagelijkse overdracht, Asbest Calamiteit SMP 
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Asbestonderzoek 
Om de besmetting in kaart te brengen voert Sanitas na 22 juli besmettingsonderzoeken uit in alle 
woningen, volgens NEN2991. Sanitas neemt monsters in de woningen (30 tot 36 kleefmonsters en 2 
tot 3 luchtmonsters per woning). De monsters worden naar vijf laboratoria gestuurd, waar ze worden 
geanalyseerd.221

 
Deze methode van inkaderingsonderzoek is zeer grondig, te grondig volgens sommigen. Wanneer 
het team van Mitros oppert om iets selectiever te werk te gaan (minder monsters te nemen per 
woning en/of sommige woningen niet controleren als in een groot deel van het gebouw niets is 
gevonden), is de Inspectie SZW het daar niet mee eens. De Inspectie wil voldoende zekerheid 
hebben. In een later stadium vindt ook de Inspectie dat het wel met wat minder monsters kan, maar 
dan gaat de gemeente niet akkoord. Het belangrijkste argument voor de gemeente is dat is 
gecommuniceerd dat de woningen goed onderzocht worden.222

 
Sanitas schat op 22 juli in dat ze 10 tot 15 mensen nodig heeft om de monsters te kunnen nemen. Ze 
start met het mobiliseren van mensen. Ze zet zoveel mogelijk eigen mensen in. De eerste twee 
dagen zet ze 3 mensen in van een ander adviesbureau en een 2 zzp-ers. Vanaf de nacht van 23 op 
24 juli zet Sanitas alleen nog maar eigen mensen in. De eisen die Sanitas aan monsternemers stelt 
is dat ze ervaring hebben met het werken onder asbestcondities en dat ze gebruik maken van 
volledige persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook dienen zij bekend te zijn met de 
monsternametechniek zoals die wordt toegepast bij het nemen van kleefmonsters. Deze ingehuurde 
krachten worden door Sanitas ingezet voor het nemen van kleefmonsters in het buitengebied. 
Wanneer zij aantoonbare ervaring hebben met het plaatsen van en het werken met luchtpompen 
worden ze ook daar voor ingezet. Ingehuurde mensen werken in duo's (de een vult het papierwerk 
in, de ander neemt de kleefmonsters) met eigen mensen van Sanitas (die weten precies welke 
afspraken er gemaakt zijn ten aanzien van de monsternamestrategie en de te gebruiken interne 
formulieren). De monsternemers worden aangestuurd door de operationeel leider: die is 
gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestonderzoeken.223

 
Nagenoeg alle balkons worden van buitenaf onderzocht (via een trap (onderste verdieping) of via 
een grote kraan). Bij het betreden van de balkons en de woningen gebruiken de monsternemers 
overschoenen: als ze het balkon opgaan of de woningen in gaan doen ze die aan, als ze van het 
balkon af gaan of de woning verlaten, doen ze ze uit. 
 
Sommigen hebben twijfels over de kwaliteit van monstername. De directeur van onderzoeksbureau 
Search, door de gemeente ingehuurd voor een second opinion op de resultaten van Sanitas, zegt 
monsternemers te hebben gezien die nog nooit monsters genomen hadden en die de regels met 
voeten traden. TNO geeft aan dat zij vanaf 25 juli geen overtredingen hebben geconstateerd en dat 
de monstername vanaf die tijd goed verliep.  
 
Het analyseproces duurt één tot drie uur, afhankelijk van het materiaal (een kleefmonster van een 
vlak oppervlak met twee verdachte plekjes is sneller klaar dan een kleefmonster van vloerbedekking 
met talloze vezels). Analyseren van monsters in een laboratorium verloopt in de volgende stappen: 
- bekijken monster onder stereomicroscoop; 
- prepareren gedeelte van het monster waarvan wordt verwacht dat het besmet is; 
- opdampen monster met goudcoating; 
- bekijken onder elektronenmicroscoop; 
- analyse;  
- opstellen certificaat. 
 
Sanitas heeft niet voldoende capaciteit in haar eigen laboratorium om alle monsters te 
onderzoeken.224 Daarom start Sanitas op 22 juli met het maken van afspraken (over capaciteit en 
tarieven) met andere laboratoria in Nederland om de monsters te analyseren. Alleen laboratoria die 
een elektronenmicroscoop hebben, kunnen worden ingezet. Sanitas heeft vijf laboratoria gebruikt:  

                                                        
221 COT interview 
222 COT interview 
223 COT interview 
224 Geen enkel laboratorium in Nederland heeft voldoende capaciteit om de aantallen monsters die van dit project verwacht werden 
binnen korte tijd te analyseren, COT interview 
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Sanitas Laboratorium Services B.V., RPS analyse, MM lab, Fibrecount en Flamant. Dit leverde 
voldoende capaciteit op om elk monster binnen één dag te analyseren. Er was zelfs capaciteit om 
meer dagproductie te doen. 
 
Op een gegeven moment ontstaat het gerucht dat er een gebrek aan labcapaciteit is om alle 
monsters snel te analyseren. Sterker nog, er zou niet voldoende labcapaciteit in Nederland zijn. Dit 
blijkt niet waar te zijn. Sanitas geeft aan dat de beschikbare capaciteit voldoende is. Er is naast de 
gebruikte capaciteit nog meer labcapaciteit in Nederland, bijvoorbeeld bij Search. Deze capaciteit 
bleek echter niet nodig, aldus Sanitas. 
Ook het technisch team van Mitros neemt een rol in het zoeken naar labcapaciteit. De acties van 
Mitros en die van Sanitas worden niet altijd goed op elkaar afgestemd. Zo wordt Search door Sanitas 
en Mitros benaderd met een verzoek om capaciteit te leveren, en blijkt op het moment dat Search 
besluit labcapaciteit te leveren (na bemiddeling door Mitros) dat dit niet meer nodig is.225

 
Er ontstaan geruchten over de kwaliteit van de monsteranalyse. De snelheid waarmee werd gewerkt 
zou te hoog zijn. Ook zaten in enkele rapporten een aantal "schoonheidsfouten". Op 26 juli gaat TNO 
onaangekondigd langs bij alle laboratoria die bij dit project zijn betrokken en beoordeelt de 
werkwijze. Ook heranalyseert TNO een aantal cruciale monsters. Uit deze kwaliteitscontrole blijkt dat 
de kwaliteit van analyse op orde is.226

Naast de onderzoeken die Sanitas uitvoert, worden er door verschillende andere partijen 
onderzoeken uitgevoerd na 22 juli. In de eerste dagen lijkt er weinig samenhang te zitten tussen de 
onderzoeken, ze worden maar beperkt gecoördineerd vanuit Mitros. Na een aantal dagen gaat dat 
beter. Op 30 juli geeft Mitros het volgende overzicht aan de gemeente:227

 
Organisatie Werkzaamheden 
Sanitas 
 

- Uitvoering NEN 2991 onderzoeken in woningen en portieken geschiedt door 
Sanitas. 

- Asbestinventarisatie type A van de besmette woningen en portieken (rapport per 
portiek op te stellen). Hiervoor volgt een voorstel door Sanitas. 

Oesterbaai 
 

- Uitvoering van onderzoek naar asbestbesmettingen in de omliggende tuinen 
geschiedt door Oesterbaai. 

- Het onderzoek zal eerst rondom de bron waar de besmetting is ontstaan worden 
uitgevoerd. Als blijkt dat de bodem schoon is, dan is er geen aanvullend en verder 
onderzoek noodzakelijk zijn in het gebied dat daarom heen ligt. 

Buro Boot 
 

- Buro Boot heeft een onderzoeksplan opgesteld voor het onderzoeken en inkaderen 
van de bron/ buitenzijde woningblok (flat 1). 

- Verder zal Buro Boot de overige 4 flats aan de buitenzijde onderzoeken. 
 
Schoonmaken of saneren 
Op basis van de inzichten over de omvang van de besmetting wordt een saneringsstrategie 
ontwikkeld. Hoofddoel van die strategie is het zo snel mogelijk terug in hun woning krijgen van zoveel 
mogelijk mensen. Dit betekent dat het team zoekt naam mogelijkheden om flats zo snel mogelijk 
schoon te maken en goed te keuren. Het team maakt een kaart waarop wordt bijgehouden welke 
woningen besmet zijn en welke zijn schoongemaakt. 
 
Op basis van het besmettingsrapport van een woning bepaalt het team of schoonmaak of sanering 
nodig is. Als er geen besmetting is, wordt de woning vrijgegeven. Als er een spotbesmetting is (een 
besmetting op één plek), wordt de plek goed in kaart gebracht en wordt de plek schoongemaakt. Het 
in kaart brengen gebeurt door Sanitas conform de bepalingen uit NEN2991. Bij meerdere besmette 
plekken moet de woning gesaneerd worden.  
 
Voordat kan worden gestart met de sanering van een woning moet het besmettingsrapport dat 
Sanitas heeft opgesteld, worden vertaald in een asbestinventarisatie. Dit is vooral een 
administratieve handeling. Dit levert soms problemen op. De besmettingsrapporten van Sanitas zijn 
over het algemeen wel goed, maar op de asbestinventarisatierapporten komt veel commentaar. Het 
ontbreekt vaak aan goede omschrijvingen van wat er is geïnventariseerd en er wordt veel verwezen  

                                                        
225 COT interview 
226 Kort verslag na overleg 30-07-2012, d.d. 31-07-2012 
227 Kort verslag na overleg 30-07-2012, d.d. 31-07-2012 
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naar andere rapporten, waardoor de rapporten moeilijk leesbaar zijn. Daarop zijn in overleg 
gescheiden rapportages opgesteld per portiek met de nadruk op de besmette woningen en/of 
portieken.228

 
Voor het saneren worden saneringsbedrijven gezocht. Koole wordt ingezet voor sanering van de 
eerste twee portieken. Oskam wordt vervolgens ingezet voor sanering van de garagedaken. Over de 
uitvoering door Oskam is het team niet tevreden. Daarom wordt voor de sanering van de steiger een 
andere partij gekozen; HORYON BV. Deze partij bevalt wel goed, waardoor HORYON vervolgens 
wordt ingezet voor andere saneringen. 
 
Eindcontrole 
Voordat een woning wordt vrijgegeven wordt een eindcontrole uitgevoerd door een gecertificeerd 
asbestbedrijf. Hiervoor wordt Search uitgekozen. Search is onafhankelijk van het bedrijf dat de 
besmettingsonderzoeken heeft uitgevoerd en van het bedrijf dat de schoonmaak of sanering heeft 
uitgevoerd. De eindcontroles verlopen naar tevredenheid van het team van Mitros. Voor de 
eindcontrole is dezelfde norm gebruikt als voor het onderzoek naar de besmettingen (de nieuwe 
NEN2990). Het belangrijkste argument is dat bij een hele grondige besmettingsmeting ook een hele 
grondige schoonmaakmeting hoort. 

2.3.3 Huisvesting 
Voor de bewoners van de eerste uitplaatsingen op 19 en 21 juli is door Mitros opvang geregeld in 
hotel Mitland in Utrecht. De bewoners van flat 1 aan de Stanleylaan en een aantal 
eengezinswoningen zijn in eerste instantie ondergebracht in "de Pionier" aan de Grebbenberglaan, 
een bedrijfsverzamelgebouw van Mitros. Hier worden ook mensen opgevangen die in het afgezette 
gebied wonen en hun huis niet meer kunnen bereiken. Als nachtelijke opvang is voor deze bewoners 
door Mitros hotel Mitland en hotel de Biltse Hoek in Utrecht geregeld.229 Na de ontruiming van flat 2 
en 3 aan de Stanleylaan en Marco Pololaan komen hier hotel Van de Valk in Houten en het Mercure 
hotel in Nieuwegein bij.  
 
Op dinsdag 24 juli ontstaat de noodzaak tot het bemannen van permanente posten in de hotels, 
vanwege onduidelijkheid over de duur van het hele proces.230 Er bestaat een sterke 
informatiebehoefte bij bewoners over asbest en de daarmee samenhangende veiligheidsrisico's. Om 
in deze behoefte te voorzien wordt externe deskundigheid betrokken in de vorm van een arts op elke 
locatie voor een dagelijks spreekuur.231 Op de vier opvanglocaties worden op dinsdag 24 juli 
informatiepunten ingericht. Ook zijn er in de ochtend informatiebijeenkomsten die georganiseerd zijn 
door Mitros en GG&GD. 
 
Bewoners ontvangen in de hotels brieven van de gemeente en Mitros met informatie over de 
asbestsanering, de vergoedingen die ze krijgen en waar ze terecht kunnen met eventuele vragen. 
 
De opvang is een complex proces. Er zijn bewoners van verschillende flats en eengezinswoningen 
ondergebracht op vier verschillende locaties. Daarnaast komen er steeds mensen bij, want er komen 
bewoners uit het afgezette gebied terug van vakantie. Daardoor is het lastig om een scherp beeld te 
krijgen van wie waar wordt opgevangen, welke bewoners nog in de flats zijn en wat de prognose is. 
Het advies van het ROT aan het BT is om de regie over de bevolkingszorg terug te leggen bij de 
gemeente in nauw overleg met Mitros. Daarnaast moet er een plan van aanpak worden gemaakt 
voor de langere termijn: om welke aantallen, prognoses en locaties gaat het precies? Vanaf 24 juli 
verloopt alle communicatie via de gemeente.232

 
Nadat het vierde hotel volgeboekt is, komt de optie van logeerwoningen in beeld. Deze woningen en 
het plan van aanpak voor de verhuizing van de bewoners worden door Mitros in orde gemaakt. Er 
zijn 100 woningen beschikbaar voor de bewoners. Dit zijn voldoende woningen voor alle gezinnen in  
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229 Vergadering ROT, 22 juli, 22.10 uur 
230 COT interview 
231 COT interview en Verslag GBT 26 juli 12.00 uur. 
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de hotels.233 De wisselwoningen worden voornamelijk ingezet voor bewoners van flat 1, mensen met 
kinderen en urgente gevallen.234 Als Mitros een wisselwoning beschikbaar stelt, houdt de opvang in 
het hotel op. De bewoner heeft daarin geen keus, maar kan wel zelf een oplossing zoeken voor 
tijdelijke huisvesting tegen een vergoeding van €1.500 per maand. De bewoners ontvangen een brief 
met uitleg over de wisselwoningen. Daarnaast zijn er woonconsulenten van Mitros aanwezig om 
vragen te beantwoorden. N.B. We geven hieronder de tekst van de brief weer. 
 
Utrecht, zaterdag 28 juli 2012 
 
Geachte heer of mevrouw, 
 
Zojuist hebt u te horen gekregen dat u vandaag of binnen enkele dagen terecht kunt in een logeerwoning. 
Misschien heb ik u niet persoonlijk gesproken. Daarom ontvangt u deze brief, waarin u alle informatie nog 
eens rustig kunt nalezen. 
 
Naar een logeerwoning 
Van Mitros hoort u of u binnenkort het hotel kunt verlaten om naar een logeerwoning te gaan. Door de 
problemen met het asbest in de buurt, weten wij nog niet hoe lang het duurt voordat u weer terug kunt 
naar uw eigen huis. Het verblijf in een hotel is niet altijd prettig en geeft weinig ruimte en vrijheid. Daarom 
heeft Mitros besloten de bewoners die nog niet naar hun eigen huis terug kunnen een tijdelijke 
logeerwoning aan te bieden. 
 
Wat is een logeerwoning? 
Een logeerwoning is een volledig gemeubileerde woning in Utrecht of Nieuwegein. De woningen 
beschikken over alle noodzakelijke dingen zoals een koelkast, televisie, schoonmaakspullen en 
linnengoed (handdoeken, lakens enz). 
 
Liever zelf onderdak regelen? € 1.500 vergoeding 
Wilt u niet naar een logeerwoning en regelt u liever zelf onderdak bij familie of vrienden? Dat kan natuurlijk 
ook. Als u daarvoor kiest, biedt Mitros u een vergoeding van 1.500 euro per maand voor uw huishouden. U 
kunt uw keuze vandaag laten weten aan de medewerker van Mitros in uw hotel. Ook ontvangt u van de 
medewerker het formulier dat u moet invullen, zodat Mitros het geld aan u kan overmaken. Het is 
belangrijk dat u ook uw verblijfsgegevens en contactgegevens achterlaat, zodat u voor Mitros bereikbaar 
blijft. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
- In het hotel neemt Mitros contact met u op voor meer informatie. 
- Dan krijgt u ook de sleutels van uw logeerwoning OF u geeft aan dat u voor eigen onderdak zorgt. 

Dan kunnen de formulieren voor de vergoeding van 1.500 euro per maand in orde worden gemaakt. 
- Daarna checkt u uit bij het hotel. Eventuele extra kosten die u heeft gemaakt moet u zelf betalen als u 

het hotel verlaat. 
- Dan gaat u naar de logeerwoning. U kunt hier met eigen vervoer heen gaan, of gebruik maken van de 

pendelbusjes voor uw hotel. In elk busje is ook een begeleider van het Rode Kruis aanwezig. 
- Binnen twee dagen komt er, tussen 9.00 en 17.00 uur, iemand van Mitros bij u langs in de 

logeerwoning om uw vragen over de woning te beantwoorden. 
- U kunt in de logeerwoning verblijven totdat u weer naar huis terug kunt. 
 
Wilt u spullen ophalen uit uw eigen huis? 
Wij raden u ten sterkste af om naar huis te gaan en spullen te halen!! Het is namelijk erg belangrijk dat u 
als bewoner zo min mogelijk in contact komt met eventueel aanwezig asbest. Daarnaast moet het proces 
van onderzoek en schoonmaak zo min mogelijk verstoord worden. We moeten bijvoorbeeld voorkomen 
dat eventueel aanwezige asbest uit de woningen verder verspreid wordt. Daarom is het van groot belang 
dat u niet meer in uw woning komt! 
 
Wilt u ondanks alles toch in uw woning dan vragen wij u contact op te nemen met Mitros, U kunt dat doen 
door een email te sturen naar .... Vergeet niet in die email uw naam, adres en telefoonnummer te 
vermelden. U wordt dan teruggebeld voor het maken van een afspraak. U kunt deze afspraak ook, voor 
uw vertrek uit het hotel, regelen bij het informatiepunt van Mitros in uw hotel. 
 
Waar zorgt Mitros voor en waarvoor zorgt u zelf? 
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234 Verslag GBT 26 juli 2012 12.00 uur. 
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- Voor de eerste dagen zijn artikelen als wc-papier aanwezig, daarna moet u deze spullen weer zelf 
kopen. 

- Mitros zorgt voor vervoer vanaf het hotel naar uw logeerwoning. Daarna bent u zelf weer 
verantwoordelijk voor uw eigen vervoer. 

- In het hotel werd eten en drinken voor u geregeld. Vanaf het moment dat u in de logeerwoning bent, is 
dit weer uw eigen verantwoordelijkheid. 

- In de woningen is gas, water en elektra aanwezig. De kosten hiervan worden niet extra aan u 
doorberekend. 

 
Is uw eigen huis een huurwoning? 
Over de periode dat u niet in uw eigen woning terecht kunt, hoeft u geen huur te betalen. 
 
Toewijzing van de logeerwoningen? 
Mitros heeft gekeken hoe groot de verschillende logeerwoningen zijn en uit hoeveel personen elk 
huishouden bestaat. Op basis hiervan is besloten welke logeerwoning aan wie wordt toegewezen . Het is 
in deze situatie niet mogelijk om rekening te houden met specifieke wensen van huurders of om woningen 
te ruilen. We hopen dat u hier begrip voor heeft. 
 
Gezondheidsvragen 
Huisarts / andere zorgverleners 
Voor een medische vraag over u zelf of uw gezin neemt u (zoals altijd) contact op met uw eigen huisarts of 
zorgverlener. 
 
Buiten kantoortijden 
Zoals in de normale thuissituatie is de Huisartsenpost tussen 17.00-08.00 uur en in het weekend 
bereikbaar. U verblijft op een andere locatie, daardoor kan de locatie van de Huisartsenpost en daarmee 
het telefoonnummer anders zijn. Kijkt u bij de woonplaats van uw wisselwoning naar welk nummer u moet 
bellen (Nieuwegein, Utrecht). 
 
Apotheek (recepten) / medicijnen 
Uw huisarts of andere zorgverlener kan u een medicijn voorschrijven of u heeft een herhaalrecept voor uw 
medicijn nodig. U moet uw huisarts of andere zorgverlener vragen een (herhaal) recept uit te schrijven. 
 
U kunt het medicijn ophalen bij uw eigen apotheek (handig als u al in de buurt van de apotheek bent door 
uw bezoek aan uw eigen huisarts of andere zorgverlener); of u vraagt uw eigen huisarts of andere 
zorgverlener om het recept naar uw apotheek te sturen en uw apotheek te vragen het medicijn bij u te 
bezorgen in uw wisselwoning. 
 
Telefoonnummer GG&GD in het weekend voor Milieugezondheidskundige (asbest en gezondheid) vragen: 
- via KCC van gemeente Utrecht: ... 
- van maandag tot en met vrijdag via GG&GD algemeen nummer: ... 
 
Hoe blijft u op de hoogte of heeft u vragen? 
Bij de sleuteloverdracht vraagt Mitros u naar uw contactgegevens, zodat we u ook in de logeerwoning 
goed op de hoogte kunnen houden. Heeft u vragen over de logeerwoning of andere vragen? Neemt u dan 
contact op met de klantenservice van Mitros via .... Dit telefoon nummer komt in de plaats van het nummer 
dat u tot nu toe hebt gebruikt .... 
 
In uw hotel was een informatiepunt ingericht voor al uw vragen. Nadat alle bewoners verhuisd zijn naar 
een logeerwoning kunt u voor vragen en informatie terecht bij het informatiepunt dat hiervoor is ingericht in 
het wijkservicecentrum Zuid West aan de Marco Pololaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Woningcorporatie Mitros 
Gemeente Utrecht. 
 
De burgemeester en de loco-burgemeester bezoeken de opvanglocaties. Ze beloven informatie te 
verzamelen over vragen waar (nog) geen antwoord op gegeven kan worden en de bewoners actief 
te blijven informeren. 
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Het plan is om op basis van onderzoeksresultaten te bekijken welke woningen schoon zijn. Als een 
woning wordt vrijgegeven, kunnen de bewoners terugkeren. Indien een woning besmet is, wordt 
bekeken wat er nodig is om de woning schoon te maken.  
 
Na een aantal dagen ontstaat er onrust onder de bewoners in de hotels. Op alle locaties schakelt 
Mitros gecertificeerde beveiliging in om de eigen mensen te beschermen.235 De situatie in de 
opvanglocaties wordt weer stabiel. 
 
Op vrijdag 27 juli biedt Mitros tegen de avond de bewoners in hotel Mitland de eerste 
logeerwoningen aan. Vanaf 17.30 uur zijn gezinnen hierin ondergebracht voor tijdelijke 
huisvesting.236 Doordat bewoners onderling aangeboden woningen hebben geruild, bestaat er geen 
scherp beeld van wie waar zit.  
 
Het verhuizen van bewoners naar de wisselwoningen is een moeizaam proces. In eerste instantie 
adviseert de juridische bijstand niets te tekenen, ook niet de bruikleenovereenkomst. Uiteindelijk zegt 
Mitros toe dat bewoners ook naar wisselwoningen kunnen zonder ondertekende 
bruikleenovereenkomst. Daarnaast stellen bewoners veel eisen, zoals de aanwezigheid van een 
wasmachine in de wisselwoning, en zijn ze moeilijk te overtuigen van alle vervolgstappen. Er bestaat 
veel wantrouwen.237

 
Ook is er een groepje mensen dat weigert weg te gaan. Het gaat om elf personen uit één van de 
particuliere woningen in het gebied, die niet in de GBA staan ingeschreven. Mitros verzorgt alleen 
opvang voor bewoners van het gebied en hanteert het criterium van inschrijving in de GBA. De vraag 
is wat te doen met deze mensen. Het wordt als niet wenselijk gezien ze zonder meer uit het hotel te 
zetten. De verwachting is dat, dat met geweld gepaard gaat en leidt tot onwenselijke beelden.  
Besloten wordt deze mensen de mogelijkheid te geven zich binnen 24 uur in te schrijven bij de GBA. 
Als ze dat niet doen is er voldoende grond om ze uit te zetten, maar waarschijnlijk gaan ze in dat 
geval zelf weg. 
 
Op zaterdag 28 juli vinden geen verhuizingen plaats. Wel treft Mitros alle voorbereidingen en voert 
individuele gesprekken met de te herplaatsen bewoners. Deze kunnen daardoor in alle rust 
plaatsvinden. 
 
Het beleidsteam besluit het dringende advies om de woning niet te betreden op te heffen voor 
bemonsterde woningen in flat 2 waar geen asbest is aangetroffen, na sanering van portieken en 
balkons. De bewoners van flat 2 krijgen daarom geen logeerwoning aangeboden door Mitros.  
 
De terugkeer van bewoners in flat 2 wordt voorbereid. Er zijn 29 woningen onderzocht. In deze 
woningen is geen vervuiling is aangetroffen. Van de woningen die bemonsterd zijn en asbestvrij zijn 
gebleken kunnen de bewoners terug naar hun woning. De bewoners van niet bemonsterde woningen 
wordt sterk ontraden de woning te betreden.  
 
Mitros stelt een plan van aanpak op voor de terugkeer. Een zorgvuldige voorbereiding is nodig omdat 
veel mensen niet terug willen. In de hotels heerst spanning omtrent de informatiesessies. Er zijn veel 
vragen over de buitenruimte, het overtuigen van de bewoners van flat 2 van de terugkeer kost 
daardoor veel moeite. Er wordt zo veel mogelijk informatie verstrekt en er worden 
vertrouwenspersonen ingezet voor bemiddeling. De betrokken medewerkers van Mitros krijgen 
begeleiding bij het omgaan met agressie. 
 
Op dinsdag 31 juli geeft de Inspectie SZW de woningen van flat 2 formeel vrij. Vanaf donderdag 2 
augustus keren de bewoners onder begeleiding van Mitros terug naar hun woning. Hiervoor is een 
plan van aanpak gemaakt door Mitros. Vooraf vindt een individueel gesprek met een medewerker 
van Mitros plaats. Daarbij wordt het volledige dossier over het onderzoek van de woning beschikbaar 
gesteld.238

                                                        
235 Verslag GBT 26 juli 2012, 12.00 uur 
236 Verslag GBT 28 juli 2012, 12.00 uur 
237 Verslag GBT 28 juli 2012, 12.00 uur en COT interview 
238 Verslag GBT 29 juli 2012 12.00 uur. 



 

 
 Impact; evaluatie van de rol van Mitros bij de asbestcalamiteit  |  3 december 2012 pagina 79 van 97 

2.3.4 Communicatie 
De afdeling Communicatie van Mitros is al vroegtijdig betrokken bij de afhandeling van de vondst van 
asbest. Op donderdag 19 juli belt de manager van de projectleider van de sanering van de 
Stanleylaan met de communicatieadviseur en brengt haar op de hoogte van de situatie. Dit is de 
standaard werkwijze van Mitros in dit soort situaties (volgens het communicatieplan). De 
communicatieadviseur stelt een brief op voor alle bewoners van waarin bewoners wordt geadviseerd 
om binnen te blijven en om ramen en deuren dicht te houden. In de dagen na 19 juli hebben 
projectleider en communicatieadviseur continu contact. 
 
Als op zondag 22 juli de resultaten van het onderzoek in de buitenruimte bekend worden, is de 
communicatieadviseur van Mitros snel aanwezig. Ook de communicatieadviseur van de 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is snel aanwezig, en er is snel contact tussen beide. Vanaf dat 
moment staat de communicatie van Mitros even buitenspel. De VRU communiceert over het besluit 
tot ontruiming. 
 
Vervolgens worden de bewoners naar De Pionier verwezen. Daar was inmiddels ook wat pers 
verzameld. De gebiedsmanager van Mitros informeert de bewoners in een plenaire bijeenkomst over 
de vervolgstappen. Over de asbest zelf wordt tijdens die bijeenkomst niets verteld, omdat daarover 
nog niets bekend is. 
 
Perscommunicatie 
Op zondag 22 juli is er nog niet zo heel veel media-aandacht. Dat verandert snel. Vanaf dinsdag 24 
juli is er een dagelijkse persconferentie, om 17.00 uur. Mitros en de gemeente hebben hiertoe in 
samenspraak besloten. Om 16.30 uur komen vertegenwoordigers van gemeente en van Mitros bij 
elkaar op het stadhuis en wordt overleg gevoerd over de boodschap.  
 
De boodschap wordt steeds in goed overleg en in gelijkwaardigheid bepaald. De gemeente vraagt 
aan de media welke vragen er zijn, Mitros en de gemeente stellen gezamenlijk questions & answers 
op. De eindverantwoordelijkheid voor de persconferentie ligt bij de gemeente, zo wordt afgesproken. 
Voor Mitros was het prettig dat de gemeente capaciteit beschikbaar heeft voor de perscommunicatie. 
 
De communicatieafdeling van Mitros ondervond problemen bij het verzamelen van de informatie die 
nodig was voor het beantwoorden van vragen. Over het algemeen was de communicatieafdeling 
goed op de hoogte van de nieuwste informatie, er was bijvoorbeeld een goede lijn met de technici. 
De vraag was echter of de informatie betrouwbaar was, en of de informatie publiceerbaar was. Dat 
geldt met name voor de asbestonderzoeken. Er was steeds sprake van teveel optimisme over de 
onderzoeken, zowel over wanneer de resultaten beschikbaar zouden komen als over de omvang en 
de kwaliteit van de onderzoeken. De onduidelijkheid werd onder andere veroorzaakt doordat de 
onderzoeksresultaten en de rapporten vaak pas enkele dagen na het onderzoek beschikbaar waren. 
 
Dit probleem speelde met name voor de persconferentie op donderdag 16 augustus. Voor deze 
persconferentie was afgesproken dat de pers om 14.00 uur de stukken aangeleverd zou krijgen, 
zodat de pers nog even de tijd had om de stukken te lezen. Er was voor donderdag gekozen omdat 
de vrijdag een lastige dag is.239 De communicatieafdeling had erg veel moeite om alle informatie 
gecheckt te krijgen voor die tijd. Pas vlak voor 14.00 uur wist de afdeling zeker dat de informatie 
klopte.240

 
Bewonerscommunicatie via bulletins 
De uitvoering van de communicatie met bewoners lag bij Mitros, de regie op de communicatie lag bij 
de gemeente. In iedere brief stond een informatienummer. Dit was aanvankelijk het nummer van de 
gemeente. In latere brieven staat ook een nummer van Mitros.  

                                                        
239 Er zijn op vrijdag namelijk altijd minder mensen aanwezig om eventuele persvragen te beantwoorden en uit te zoeken. Daarnaast is 
het mogelijk dat huurders extra vragen hebben naar aanleiding van de persconferentie. Vaak is dat niet direct, maar de dag erna. Bij een 
persconferentie op vrijdag zou dat betekenen dat er vragen ontstaan in het weekend. Om te voorkomen dat huurders in het weekend met 
vragen blijven zitten, is gekozen voor een persconferentie op donderdag. COT interview. 
240 COT interview 
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In korte tijd wordt er tweemaal ook op de website van de gemeente een uitspraak gedaan over wie 
de vragen beantwoordt: 
- Update maandag 23 juli 19.23 uur: Woningcoöperatie Mitros neemt beantwoording vragen van 

gemeente over. Woningcoöperatie Mitros neemt vanaf nu beantwoording van vragen over 
#asbest #kanaleneiland over van de gemeente Utrecht. Tel: .... 

- Update dinsdag 24 juli 10.51 uur: De gemeente Utrecht is vanaf nu ook weer bereikbaar voor 
telefonische vragen, via telefoonnummer ... Nog niet alle vragen kunnen beantwoord worden. 

 
Daarnaast zijn er in de hotels spreekuren van GG&GD, de gemeente en het Rode Kruis. 
 
Een belangrijk instrument voor communicatie met bewoners was het bewonersbulletin. Elke dag 
kregen de bewoners een bulletin met daarin de nieuwste informatie, zo spraken gemeente en Mitros  
af. Het eerste bulletin werd op donderdag 26 juli verstuurd. De totstandkoming van het 
bewonersbulletin verliep als volgt: 
- 's Ochtends voerde Mitros projectoverleg met alle betrokkenen (zie paragraaf crisisorganisatie). 

In dit overleg werd afgestemd welke informatie in het bewonersbulletin van die dag zou komen. 
- Na het overleg ontwikkelde de afdeling communicatie het bewonersbulletin. Deze versie werd 

verstuurd naar het ROT. In het ROT zat een liaisonofficier van communicatie van de gemeente. 
- Het ROT redigeerde de teksten. Het ROT haalde sommige elementen uit het bulletin, of stelde 

aanvullende vragen. De aangepaste versie, met aanvullende vragen, werd teruggestuurd naar 
Mitros. Er vond geen overleg plaats tussen de communicatieliaison van de gemeente en de 
afdeling communicatie van Mitros. 

- Mitros maakte een aangepaste versie en stuurde die naar de gemeente, naar het hoofd 
Actiecentrum. 

- Het hoofd actiecentrum stuurde het bulletin de gemeentelijke organisatie in. Dit proces voltrok 
zich buiten het zicht van Mitros. Het bulletin kwam onder andere bij de burgemeester, vaak 
tijdens de gezamenlijke voorbereiding van de persconferentie (om 16.30 uur). De gemeente 
maakte het bulletin op met de logo's van Mitros én van de gemeente erboven. 

- De gemeente stuurde het definitieve bulletin terug naar Mitros, Mitros verstuurde het bulletin 
naar de bewoners. 

 
Mitros ervoer diverse knelpunten in deze werkwijze. Mitros zat dicht op de bewoners en wist 
daardoor wat de informatiebehoefte van de bewoners was. Ook had Mitros veel informatie die in het 
bulletin moest komen. De afstemming met de gemeente zorgde ervoor dat het lang duurde voordat 
het bulletin klaar was en naar de bewoners kon. Mitros en de gemeente hadden afgesproken dat het 
bulletin uiterlijk een half uur voor de persconferentie, dus om 16.30 uur, bij de bewoners zou zijn. Dit 
werd feitelijk nooit gehaald. Ook haalde de gemeente soms informatie uit het bulletin, terwijl Mitros 
wist dat bewoners behoefte hadden aan die informatie. Mitros kaartte deze problemen op 
verschillende momenten aan: bij de loco-burgemeester tijdens de voorbereiding op de 
persconferentie, in het ROT en in het BT. Mitros geeft aan dat iedereen het probleem herkende, 
maar dat niemand mogelijkheden zag voor verbeteringen. 
 

Voorbeeld: knelpunten in de werkwijze 
Gedurende de dag wordt er gewerkt aan het informatiebulletin. 's Avonds wordt er contact opgenomen 
met de gemeente over het uitbrengen van het bulletin. 
- Donderdag 26 juli, 19.55 uur: Mitros vraagt aan de gemeente het nieuwsbulletin, voordat het naar 

de hotels gaat, eerst naar de afdeling Communicatie van Mitros te sturen. 
- 20.37 uur: De gemeente verstuurd de conceptversie die ter goedkeuring bij de wethouder ligt naar 

Mitros, met de opmerking dat het bulletin daarna door de gemeente naar de hotels wordt verstuurd. 
- 20.47 uur: De afdeling Communicatie van Mitros vraagt per e-mail aan de gemeente of er nog 

contact kan zijn over het bulletin. Mitros is het er namelijk niet mee eens dat het bulletin zo laat nog 
wordt verstuurd. Het roept namelijk onrust op vlak voor de nacht en de consulenten zijn straks niet 
meer bereikbaar om vragen te beantwoorden en onrust weg te nemen. Mitros wil de brief pas 
morgenochtend versturen. 

- 21.08 uur: De gemeente laat weten dat de nieuwsbrief inmiddels is verstuurd, na goedkeuring door 
de burgemeester. 

- 21.32 uur: Mitros laat aan de gemeente weten het niet eens te zijn met de gang van zaken. Ook de 
vertegenwoordiger van Mitros in het BT had al aangegeven dat de brief vandaag niet meer 
verstuurd mocht worden. Daarnaast komt de tekst over het ophalen van spullen niet overeen met 
eerdere communicatie. 
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- 22.16 uur: Vanuit de communicatie-afdeling van de gemeente komt de reactie dat er met de 
burgemeester als voorzitter van het BT is kortgesloten dat de nieuwsbrief er gewoon uit zou gaan. 
In aanwezigheid van de directeur van Mitros, de wethouder en iemand van de afdeling 
communicatie van de gemeente is vervolgens die avond over het bulletin gesproken. Daarna is het 
bulletin aangepast en verstuurd. 

 
Volgens een respondent ontstaan rond de totstandkoming van de informatiebulletins feitelijk 
gescheiden processen. Afgesproken is dat de gemeente de regie heeft op de communicatie. Dat 
betekent dat het communicatieproces conform de gangbare procedure verloopt, inclusief het 
opstellen van een communicatieagenda en instemming van de betreffende gremia. Mitros wordt 
herhaaldelijk uitgenodigd om deel te nemen aan dit proces, maar dat blijkt lastig te realiseren. 
Achteraf gezien zou het beter zijn geweest als Mitros permanent aanwezig was geweest bij het 
communicatieteam op het stadhuis, bijvoorbeeld door een liaison te sturen. Als je aan tafel zit, zal er 
eerder rekening gehouden worden met je positie, je wensen en behoeften, dan als dit niet het geval 
is. Mitros besloot niet op de uitnodiging in te gaan. Dit om de korte lijnen met diverse eigen 
medewerkers te behouden.241

 
Vanaf 29 juli zijn de bulletins ook in het Turks en Arabisch opgesteld. Op 28 juli is al een Engelstalig 
bulletin gemaakt. Na verloop van tijd worden er aparte informatiebulletins gemaakt voor de 
verschillende groepen bewoners. Ook worden op 28 en 29 juli wijkberichten verspreid in het gebied 
tussen Churchilllaan, Columbuslaan, Vasco da Gamalaan en Beneluxlaan.  
 
Er worden door Mitros medewerkers, waaronder sociaal-woonconsulenten, naar de hotels gestuurd. 
De opdracht die zij meekrijgen reikt niet veel verder dan de inname van de sleutels, zodat de 
saneerders toegang tot de ontruimde woningen krijgen. Na de sleutelinname, waarbij de bewoners 
een ontvangstbevestiging ontvangen, richt het personeel zich zo goed en zo kwaad als het kan op 
beantwoording van de vragen van de bewoners en op praktische zaken. Het idee was de inrichting 
van een informatieloket in de hotels. Vanwege de veelheid aan vragen, behoeften en emoties bleek 
het inrichten van een enkel informatieloket echter een onderschatting van de situatie.242

 
In de eerste uren en dagen is het onduidelijk wat precies de bedoeling is, wie de regie heeft, wie 
waarvoor verantwoordelijk is. Er is geen aansturing, coördinatie of regie. Het personeel acteert als 
het ware in een vacuüm, waarin zij het idee hebben dat de gemeente de regie heeft (hen is althans 
verteld dat de gemeente het over heeft genomen), maar bewoners hen aanklampen en aanspreken 
met allerhande praktische vragen over onder andere inzage en uitkomsten van asbestinspecties, 
verwachte terugkeer en vergoedingen.  
 
Er is geen systeem om vragen van bewoners te registreren. De informatie die er is wordt op een flip-
over genoteerd of rechtstreeks aan bewoners verstrekt. Het personeel probeert de vragen terug te 
koppelen aan en voor beantwoording uit te zetten bij de projectleiders van Mitros. Antwoorden laten 
op zich wachten of komen niet, omdat ook de werkdruk van back-office groot is. Bewoners reageren 
hun frustraties over het uitblijven van antwoorden af op het aanwezige personeel in de hotels.  
 
Het personeel verkeert in de hotels in een geïsoleerde positie, voelt zich onthecht en opereert op 
afstand van de moederorganisatie. Zij beschikken niet of nauwelijks over informatie, maar zijn wel 
het gezicht van de organisatie richting bewoners. Men is voortdurend bezig met het oplossen en 
beheersen van kleine en grotere crisis. De langdurige blootstelling aan ontevredenheid, zo geeft een 
respondent aan, tast op momenten de professionele houding aan. De spanningen tussen de 
medewerkers van Mitros en (een deel van) de bewoners lopen soms hoog op, er heerst op gezette 
tijden een vijandige sfeer.  
 
Op een bepaald moment wordt in de hotels beveiligingspersoneel ingeschakeld. Kennelijk is dat niet 
onderling afgestemd, want naast Mitros schakelt ook het hotel zelf beveiligers in. De beveiligers 
ondersteunen in bepaalde gevallen de medewerkers van Mitros. Zo komt het voor dat er 
onrechtmatig hotelkamers worden bewoond, wat aanleiding is voor een gesprek met de gebruikers 
van de hotelkamer. Het personeel vraagt in die gevallen gezelschap van het beveiligingspersoneel.  
 

                                                        
241 COT interview 
242 COT interview.  
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Interne communicatie 
Mitros ondervond problemen met het tijdig informeren van de eigen medewerkers. Het kwam 
geregeld voor dat bewoners na de persconferentie meer wisten dan de medewerkers van Mitros die 
hen moesten informeren.  
 
De bewonersbulletins werden onder de medewerkers verspreid via e-mail. Echter, de medewerkers 
hadden geen tijd om hun mail te lezen, en wisten dus niet wat er in de bulletins stond. Belangrijkste 
reden van de problemen was echter dat er simpelweg te weinig capaciteit beschikbaar was bij Mitros 
om bewonerscommunicatie, perscommunicatie én interne communicatie goed te verzorgen. Na 
anderhalf tot twee weken ontwikkelde Mitros een intern informatiebulletin. 
 
Onderling wantrouwen 
In de hotels waar mensen gehuisvest waren en in de bewonerscentra waren mensen van Mitros 
aanwezig om bewoners te informeren. De sfeer was na een aantal dagen grimmig. 
 
Intermezzo: sfeer bewoners – Mitros  
Op 2 augustus zit een deel van de bewoners nog steeds in hotel Mitland. Deze bewoners weigeren in te 
gaan op het aanbod van Mitros voor ofwel een vervangende woning, ofwel een financiële vergoeding. 
Mitros schakelt een bemiddelaar in om het gesprek met deze bewoners vlot te trekken. 
 
Er is sprake van een vertrouwensbreuk tussen Mitros en de bewoners. Het is een onrustige situatie in de 
hotels. De spanningen tussen bewoners en het personeel van Mitros lopen soms hoog. De bewoners 
voelen zich niet gehoord, niet serieus genomen en niet goed geïnformeerd. Er is volgens de bewoners 
steeds een ander gezicht van Mitros, waardoor ze hun verhaal steeds opnieuw moeten vertellen. Er is 
angst voor de gezondheid, met name van de kinderen en er is veel onduidelijkheid over de asbest en de 
mogelijke schade. De bewoners hebben geen vertrouwen in Mitros. De bewoners insinueren ook dat ze 
gediscrimineerd worden door Mitros. 
 
Een respondent geeft aan dat het in zulke omstandigheden belangrijk is om leidinggevenden het gesprek 
met bewoners te laten voeren. Mensen hebben namelijk al snel het gevoel niet serieus genomen te 
worden, of niet erkend in hun zorgen. Beloftes die worden gedaan, zullen altijd nagekomen moeten 
worden, of niet worden gedaan. Indien teruggekomen moet worden op gedane toezeggingen tast dat het 
vertrouwen van mensen en de geloofwaardigheid meteen aan.243

 
Op 3 augustus vindt een gesprek tussen Mitros en bewoners plaats. In eerste instantie zou dit gesprek 's 
ochtends om 9 uur plaatsvinden, maar de bewoners komen niet opdagen. Ze willen Mitros "laten voelen 
hoe ze zelf behandeld worden". Om 15.00 uur vindt alsnog een gesprek plaats. Het gesprek verloopt 
redelijk en Mitros en de bewoners komen tot overeenstemming. 
De toon van bewoners naar Mitros toe is niet goed. Echter, ook Mitros hanteert soms niet de goede toon. 
Bij Mitros is een beeld ontstaan dat de bewoners vanwege hun culturele achtergrond geen genoegen 
nemen met wat ze krijgen, dat ze overvragen. Het lukt beide partijen niet goed om over de emoties heen 
te stappen. 
 
In een informatiebulletin op 1 augustus schrijven de gemeente en Mitros hierover het volgende: 
 
"Wij hebben er begrip voor dat deze hele situatie voor u zeer vervelend is. Zo lang niet in uw eigen huis 
kunnen en lange tijd in onzekerheid zitten, is niet prettig. U bent afhankelijk van anderen en af en toe 
lopen dingen niet zoals u zou willen. Dat zorgt er soms voor dat mensen geïrriteerd raken of boos worden. 
Maar u kunt er echt op vertrouwen dat de mensen van de gemeente en Mitros er alles aan doen om u te 
helpen, ook ’s avonds en in de weekenden. Wederzijds respect is - zeker in deze situatie - enorm 
belangrijk. Wij hebben respect voor uw situatie. Wij vragen van u ook respect voor (de inzet van) onze 
medewerkers. Er is de afgelopen dagen helaas enkele keren sprake geweest van agressie (bedreigingen) 
tegen medewerkers van Mitros en gemeente. Dit is uiteraard onacceptabel." 
 
Ook op latere momenten geven enkele bewoners aan dat zij de gemeente en/of Mitros niet 
vertrouwen. Dit geldt ook voor onderzoeksresultaten. 
 

                                                        
243 COT interview 



 

 

2.3.5 Zorg 
Bewoners die hun huis hebben verlaten worden door Mitros opgevangen, in eerste instantie in 
hotels, later in logeerwoningen. Deze paragraaf beschrijft welke zorg Mitros biedt aan de bewoners. 
 
Praktisch 
Als het nodig is mogen bewoners het afgezette gebied in, naar hun huis, om noodzakelijke spullen 
op te halen. De gemeente en Mitros raden bewoners ten sterkste af om zelfstandig naar huis te gaan 
en spullen te halen. Dit om het proces van onderzoek en schoonmaak zo min mogelijk te verstoren, 
en verdere verspreiding van asbest te voorkomen. Indien personen spullen willen ophalen in hun 
woning dan kunnen zij dit per e-mail melden bij Mitros. Mitros neemt dan telefonisch contact op over 
of dit kan en hoe laat. Deze afspraak kan ook, voor vertrek uit het hotel, geregeld worden bij het 
informatiepunt van Mitros in het hotel. Het ophalen van de spullen gebeurd vervolgens onder 
begeleiding van een saneerder.244

 

                                                        
244 Informatiebulletin 27 juli 2012 
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Bij hotel Mitland en Van der Valk in Houten stelt Welzijnsorganisatie DOENJA, in opdracht van 
gemeente Utrecht, voor de kinderen van de bewoners spelletjes, kleurpotloden en kleurplaten ter 
beschikking.245

 
Zo lang bewoners in een hotel verblijven, kunnen zij gebruik maken van de pendelbusjes. Deze 
busjes zijn alleen bedoeld voor vervoer van het hotel naar Kanaleneiland en terug, en eventueel naar 
het Centraal Station. Als bewoners ergens anders heen willen dan moeten zijn daarvoor zelf vervoer 
regelen. Daarvoor is de vervoersvergoeding van Mitros bedoeld.246

 
Mitros geeft Post NL opdracht om de post vast te houden totdat het gebied is vrijgegeven. Mitros 
onderzoekt de mogelijkheid om voor bewoners op één locatie op gezette tijden post af te halen. 
Hiervoor is een legitimatiebewijs nodig.247

 
Bij de terugkeer naar de woning krijgen bewoners de mogelijkheid om een schoonmaker hun huisvuil 
te laten verwijderen. De schoonmaker doet dit onder toezicht van de bewoners zelf. Dit geldt ook 
voor eventuele andere noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden in de woning, zoals het leeghalen 
van de koelkast.248

 
Aan de bewoners die zelf een verblijfadres regelen vraagt Mitros deze adresgegevens voor vertrek 
uit het hotel te melden bij de contactpersoon ter plaatse. Zo kunnen alle bewoners zo goed mogelijk 
geïnformeerd worden over de voortgang van de schoonmaakwerkzaamheden.249  
 
De bewoners die mogen terugkeren naar hun woning ontvangen van Mitros een informatiemap. 
Daarin staat de volgorde van terugkeer en vinden zij de resultaten van de metingen die zijn 
uitgevoerd in hun woning. 
 
Vragen 
Voor gezondheidsvragen kunnen bewoners terecht bij  
- het Rode Kruis (informatiepunt in de hotels, dagelijks van 9.00 uur tot 21.00 uur);  
- GG&GD medewerkers (sociaal verpleegkundigen, voor emotionele klachten. Spreekuur in alle 

hotels): 
- een arts medische milieukunde (spreekuur in alle hotels);250  
- Doenja, maatschappelijk werk (op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur. 

Van 12.00 tot 13.00 uur kunnen mensen rechtstreeks contact krijgen met een maatschappelijk 
werker. Mensen uit de betrokken woningen kunnen zo nodig nog dezelfde dag terecht.)251 

- In de hotels is op maandag 30 juli de teamleider regulier toezicht van de gemeente Utrecht 
aanwezig om vragen over het proces rondom asbestverwijdering te beantwoorden. Daarnaast 
zijn er medewerkers van Mitros aanwezig om persoonlijke gesprekken te voeren met 
bewoners.252  

 
Vanaf maandag 6 augustus is er in wijkservicecentrum Zuidwest één informatie- en adviescentrum 
Asbest (IAC). De andere informatiepunten – zoals de informatiepunten in de hotels – zijn opgeheven. 
In het IAC werken Gemeente Utrecht, GG&GD, Mitros en Doenja dienstverlening samen.253

 
Schade 
Op 27 juli laten Mitros en de gemeente via het informatiebulletin weten dat zij gaan bekijken hoe 
eventuele ontstane schade aan de woningen kan worden gemeld.254  
 

                                                        
245 Informatiebulletin 28 juli 2012 
246 Informatiebulletin 1 augustus 2012 
247 Informatiebulletin 28 juli 2012 
248 Informatiebulletin 2 augustus 2012 
249 Informatiebulletin 31 juli 2012 
250 Informatiebulletin 28 juli 2012 
251 Informatiebulletin 29 juli 2012 
252 Informatiebulletin 29 juli 2012 
253 Informatiebulletin 3 augustus 2012 
254 Informatiebulletin 27 juli 2012 
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Als bewoners denken aanspraak te maken op een schadevergoeding (anders dan de 
tegemoetkomingen die Mitros al ter beschikking heeft gesteld) naar aanleiding van de 
asbestbesmetting in Kanaleneiland kunnen zij hiervoor een schademeldingsformulier invullen. Dit 
formulier staat op www.utrecht.nl. 
 
Het gaat hier uitdrukkelijk om een melding. Binnen 3 werkdagen ontvangen bewoners een 
ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging is géén erkenning van eventuele 
aansprakelijkheid. Verder staat er in dat de melding wordt doorgestuurd naar Mitros, die de verdere 
behandeling van de melding op zich zal nemen. 255

 
De uitbetaling van de vergoedingen belemmert de mogelijkheid niet om later aanspraak te maken op 
aanvullende schadevergoedingen.256

 
Vergoedingen 
Mitros betaalt voor de bewoners, tijdens hun verblijf in het hotel, het volgende: 
- alle overnachtingen in het hotel 
- 1x ontbijt per dag – maximum van € 15,50 per persoon; 
- 1x lunch per dag – maximum van € 15,00 per persoon plus 1 drankje per persoon; 
- 1x diner per dag – maximum van € 20,00 per persoon plus 2 drankjes per persoon; 
- Voor bewoners die aan de Ramadan meedoen zijn broodjes, frisdrank en fruit ’s nachts in de 

eetzaal neergezet; 
- Koffie, thee en water staat 24 uur per dag in de eetzaal klaar; 
- Wasserij: 3 sets kleding per persoon (t/m 3 augustus 2012). 
 
Sommige kosten vergoedt Mitros niet. Dit zijn onder andere: 
- Als een bewoner ervoor kiest om buiten het hotel te eten (ontbijt, lunch of diner); 
- Gebruik Internet; 
- Gebruik minibar; 
- Gebruik telefoon van de hotelkamer; 
- Alle overige kosten die de bewoner maakt (in het hotel). 
 
De vergoedingen zijn geldig voor de periode vanaf de dag dat bewoners hun huis hebben moeten 
verlaten t/m vrijdag 3 augustus 2012.257

 
Mitros biedt bewoners een vergoeding aan voor het ongemak dat de uitplaatsing met zich mee 
brengt. Per huishouden ontvangen bewoners een vergoeding van €150,- voor de periode t/m 27 juli 
2012. Voor de periode van zaterdag 28 juli t/m vrijdag 3 augustus krijgen bewoners nogmaals een 
vergoeding van € 150,- per huishouden. Bewoners ontvangen deze vergoedingen ook als ze ervoor 
hebben gekozen naar een logeerwoning te gaan of als ze zelf voor onderdak zorgen en ze hiervoor 
al een vergoeding van €1.500,- van Mitros krijgen.258

 
Aan alle bewoners van de ontruimde woningen biedt Mitros een vergoeding aan van €100 per 
persoon voor kleedgeld en verzorgingsproducten (zoals zeep, shampoo etc.) en een C&A 
waardebon van €110. De vergoeding wordt persoonlijk aan de bewoners overhandigd.259  
 
Daarnaast ontvangen de bewoners voor reiskosten een vergoeding van €16,- per persoon per dag 
(voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar) of een vergoeding van €6,- per persoon per dag voor 
kinderen tot 12 jaar. Daarnaast ontvangen zij een eenmalige vergoeding van €30,- per huishouden 
voor het vervoer van hun woning naar het hotel.260

 

                                                        
255 Informatiebulletin 1 augustus 2012 
256 Idem 
257 Informatiebulletin 30 juli 2012 
258 Idem 
259 Informatiebulletin 30 juli 2012 
260 Informatiebulletin 30 juli 2012 
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In de logeerwoningen staan geen wasmachines. Als bewoners de was niet bij familie of vrienden 
kunnen doen, dan kunnen zij gebruik maken van een wasserette. De bonnetjes van de wasserette 
kunnen ze indienen bij Mitros. Mitros betaalt de kosten voor de wasserette dan terug tot een 
maximum van €25,- per woning per week.261

 
De bewoners van de particuliere woningen die hun woning moesten verlaten als gevolg van de 
asbestverontreiniging ontvangen dezelfde vergoedingen en voorzieningen van Mitros als de 
huurders.262

 
 

                                                        
261 Informatiebulletin 2 augustus 2012 
262 Informatiebulletin 31 juli 2012 
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Bijlage B – Verantwoordelijkheden Mitros 
In deze bijlage beantwoorden we de drie onderzoeksvragen die gaan over de verantwoordelijkheden 
van Mitros in voorfase en de acute fase (vraag 2, 3 en 4). We beschrijven steeds wat de 
verantwoordelijkheden van Mitros zijn en beoordelen vervolgens of Mitros deze 
verantwoordelijkheden heeft waargemaakt. 

Voorfase 
In de voorfase had Mitros als gebouweigenaar de volgende verantwoordelijkheden: 
- Tijdig doen van een sloopmelding bij bevoegd gezag (gemeente); 
- Zorgdragen voor een asbestinventarisatie; 
- Borging van kwaliteit van de uitvoering. 
 
Sloopmelding 
Sinds 1 april 2012 is het verboden om asbest te verwijderen zonder dat daarvoor tijdig een 
sloopmelding is gedaan. Op die datum is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. In artikel 1.26 
van het Bouwbesluit staat dat sloopwerkzaamheden waarbij asbest wordt verwijderd tenminste vier 
weken van te voren aan het bevoegde gezag moeten worden gemeld. Er wordt een aantal 
uitzonderingen genoemd, waarbij de termijn onder omstandigheden kan worden verkort tot tenminste 
vijf dagen. Gelet op de toelichting lijkt het er niet op dat die omstandigheden hier van toepassing zijn. 
 
Op grond van de Woningwet is de eigenaar van het gebouw (in dit geval dus Mitros) er 
verantwoordelijk voor dat de melding wordt gedaan. 
 
Uit de feitenreconstructie blijkt dat de gemeente Utrecht op 22 september 2011 een 
omgevingsvergunning heeft afgegeven voor de woningen aan de Marco Pololaan 12-234 en 
Stanleylaan 2-14, 16-97 en 99-255. In de vergunning is opgenomen dat deze is afgegeven voor het 
renoveren van de gevels, inclusief het verwijderen van asbesthoudende delen. Ook worden in de 
vergunning specifieke voorwaarden voor de sanering van asbest opgelegd. Echter, in het 
aanvraagformulier bij de bouwvergunning wordt alleen vermeld dat kozijnen met asbest worden 
gesloopt en het bijgevoegde Asbestinventarisatie rapport van 14 december 2010 ziet alleen op de 
binnenkant van de gebouwen. 
 
Geconcludeerd moet worden dat de omgevingsvergunning van 22 september 2011 geen betrekking 
op heeft op sanering van de kitvoegen onder dakranden en dat dit ook niet met een aanvullende 
rapportage er onder gebracht had kunnen worden. 
 
Uit de feitenreconstructie blijkt ook dat Oskam/Flexsa op 13 juli 2012 een sloopmelding doet onder 
verwijzing naar een asbestinventarisatierapport van 15 februari 2012. Volgens de feitenreconstructie 
is de sloopmelding gedaan voor het verwijderen van asbesthoudende kit aan de Stanleylaan 2-96 te 
Utrecht. Op 17 juli zijn de werkzaamheden begonnen. 
Uit de feitenreconstructie blijkt ook dat in de offerte van Oskam is opgenomen dat Oskam de melding 
aan de gemeente doet. 
 
Nu de vergunning van 22 september 2011 niet toereikend was, betekent dit dat de op 18 juli 2012 
uitgevoerde werkzaamheden onder het na 1 april 2012 geldende regime vielen en dat tijdig een 
sloopmelding had moeten worden gedaan. De werkzaamheden waren meer dan vier weken tevoren 
aan Oskam/Flexsa bekend en om die reden had ook tijdig de melding gedaan kunnen worden. De 
uitzondering uit het bouwbesluit waarin is opgenomen dat ook met vijf dagen kan worden volstaan 
ziet alleen op werkzaamheden in een gebouw zodat die hier niet van toepassing is. 
 
Geconcludeerd moet dan ook worden dat geen tijdige melding is gedaan. Ook blijkt dat niet de 
laatste versie van de asbestinventarisatie in meegestuurd. 
 
Op grond van de Woningwet is de eigenaar van het gebouw er voor verantwoordelijk dat de melding 
wordt gedaan. Om die reden was Mitros in dit geval gehouden om te zorgen dat de melding tijdig  
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werd gedaan en dat er ook een juiste inventarisatie werd uitgevoerd. Contractueel was tussen Mitros 
en Van Wijk (op basis van een offerte van Oskam aan Van Wijk) afgesproken dat Oskam deze 
melding zou doen. Dat betekent dat Mitros Van Wijk/Oskam hier wel op kan aanspreken, maar 
desondanks blijft Mitros op grond van de genoemde regelgeving zelf verantwoordelijk. 
 
Asbestinventarisatie 
Een gebouweigenaar is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie voordat 
tot renovatie wordt overgegaan: 
- In artikel 1.26 lid 6 onder i. van het Bouwbesluit staat vermeld dat een 

asbestinventarisatierapport moet worden verstrekt als dit is vereist op grond van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005.  

- In artikel 3 lid 2 van het Asbestverwijderingsbesluit is opgenomen dat degene die asbest doet 
verwijderen uit een gebouw of object dient te beschikken over een asbestinventarisatie. 

- In artikel 5 van het Asbestverwijderingsbesluit staat dat degene die asbest doet verwijderen een 
kopie van het inventarisatierapport ter hand stelt van degene die het verwijdert. In de nota van 
toelichting staat vermeld dat dit een verplichting van de eigenaar is. 

 
Wat het asbestinventarisatierapport moet inhouden staat vermeld in de arbeidsomstandighedenwet. 
In artikel 4.54a is bepaald welke feiten en omstandigheden in het rapport vermeld moeten staan. Dit 
betreft onder meer de risicoklasse. Mitros was verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van een 
asbestinventarisatie en van het ter hand stellen van deze inventarisatie aan degene die het asbest 
verwijdert. 
 
Er is discussie over of in het asbestinventarisatierapport waar naar wordt verwezen in de 
sloopmelding, melding wordt gemaakt van inventarisatie van de kitvoegen onder de dakrand (zie 
feitenreconstructie). Sommige deskundige komen tot de conclusie dat de kitvoegen onder de 
dakrand wel zijn meegenomen in de inventarisatie. Daarmee zou aan de verplichting zijn voldaan. 
Andere deskundigen concluderen echter dat de betreffende kitvoegen onder de dakrand niet zijn 
geïnventariseerd met een type A inventarisatie. Als dit de conclusie is, dan is dit in strijd is met de 
geldende regelgeving. Mitros en Van Wijk zijn hier beide verantwoordelijk voor263.  
 
Indien de kitvoegen onder de dakrand in de inventarisatie ontbreken, zou dit waarschijnlijk geen 
effect hebben gehad op de calamiteit. Diverse deskundigen in dit onderzoek hebben aangegeven dat 
het hier om een unieke toepassing van asbest gaat en dat ook na een type A inventarisatie 
hoogstwaarschijnlijk geen redelijk vermoeden van asbest achter de kitvoeg was ontstaan. 
 
Borging van de kwaliteit 
Om de kwaliteit van de uitvoering van een asbestsanering te borgen, gelden de volgende eisen: 
- Inzet gekwalificeerd bedrijf 
- Zorgdragen voor benodigde documentatie 
- Organiseren van kwaliteitscontrole 
 
Inzet gekwalificeerd bedrijf 
Een gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de inzet van gekwalificeerde bedrijven voor de 
uitvoering van een sanering van asbest. In het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is opgenomen dat 
een sanering in de risicoklasse 2 of 3 slechts mag worden verricht door een bedrijf dat een certificaat 
heeft als genoemd in artikel 4.54a van de Arbeidsomstandighedenwet.  
 
De feitelijke saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Flexsa, als onderaannemer van Oskam, 
onderaannemer van Van Wijk. Op de website van Flexsa staat vermeld dat zij beschikken over het 
SC 530 certificaat. Als dat nog steeds zo is, dan voldoet Flexsa aan het Asbestverwijderingsbesluit 
en mag zij deze sanering uitvoeren.  
 
Zorgdragen voor benodigde documentatie 
Op het uitvoeren van een asbestsanering zijn de regels uit het Asbestverwijderingsbesluit en de 
arbeidsomstandighedenwet van toepassing. De uitvoerder moet de uitvoering van te voren melden 
aan de gemeente, de arbeidsinspectie en de certificerende instelling.  
 
                                                        
263 In een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage van 28 januari 2011 (LJN BQ1118) is bepaald dat, ondanks dat de nota van 
toelichting de verplichting bij de eigenaar legt, ook de feitelijk opdrachtgever deze verantwoordelijkheid draagt. 
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Tijdens de uitvoering moet een aantal stukken aanwezig zijn, te weten:  
- het asbestinventarisatierapport 
- het Veiligheid en gezondheidsplan 
- een logboek 
- het SC 530 certificaat van het bedrijf 
- de persoonscertificaten van de toezichthoudende en deskundige asbestverwijderaars 
- De bevestiging van de gemeente van de ontvangst van de melding 
 
De uitvoering moet plaatsvinden aan de hand van de afspraken uit het Veiligheids- en 
gezondheidsplan. Het uitvoeringsbedrijf dient een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) 
aanwezig te hebben, die is verantwoordelijk voor de algemene controle en toezicht tijdens de 
werkzaamheden. 
 
Uit het onderzoek komt geen aanwijzing dat Flexsa niet aan de regels heeft voldaan.  
 
Uitvoeren kwaliteitscontrole 
De feitelijke uitvoering gebeurt onder verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer of het 
asbestverwijderingsbedrijf. Als het plaats vindt onder verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer 
dient deze te toetsen of het asbestverwijderingsbedrijf aan de voorwaarden voldoet en of alle 
stukken aanwezig zijn. 
 
In dit geval heeft de feitelijke sanering plaats gevonden onder verantwoordelijkheid van Van Wijk. 
Van Wijk is dan ook verantwoordelijk voor controle op de uitvoering door Flexsa. Mitros heeft 
bovendien Sanitas ingeschakeld om de kwaliteitscontrole op de sanering uit te voeren. 

Acute fase 
We onderscheiden de volgende verantwoordelijkheden voor Mitros in de acute fase: 
- Het melden van de vondst van onverwacht asbest aan de gemeente 
- Het beperken van de asbestbesmetting 
- Het bestrijden van de calamiteit  
- De zorg voor de bewoners 
 
Melden aan de gemeente 
Het doen van een melding aan het bevoegd gezag bij het onverwacht aantreffen van asbest tijdens 
werkzaamheden, dient op grond van het bepaalde in het Bouwbesluit onmiddellijk te worden gedaan. 
In dit geval heeft Mitros op 19 juli, een dag na de vondst, een telefonische melding gedaan aan de 
afdeling Toezicht en Handhaving. Het is de vraag of dat onmiddellijk is. Het is de bedoeling van de 
bepaling dat een gemeente direct maatregelen kan nemen bij een asbestconstatering. Een 
interpretatie is dat Mitros eerst even heeft gewacht totdat onderzoek van Sanitas meer uitwees over 
de aard en ernst van de situatie. Een andere interpretatie is juist dat direct na een vermoeden moet 
worden gemeld, zodat de gemeente de ernst van de situatie zelf in kan schatten. In de dagen na 19 
juli heeft Mitros dagelijks contact met de gemeente en wordt er geen noodzaak gezien om 
maatregelen te nemen. 
 
Een complicerende factor blijft dat er wellicht geen inventarisatierapport is dat ziet op de kitvoegen 
onder de dakranden. Dat betekent dat alle asbest dat wordt aangetroffen niet in het 
inventarisatierapport is opgenomen. Geconcludeerd kan echter wel worden dat de asbesthoudende 
rugvulling in ieder geval onverwacht wordt aangetroffen en in dat opzicht een melding aan het 
bevoegde gezag rechtvaardigt. 
 
Mitros is verantwoordelijk voor het doen van een onmiddellijke melding als onverwachts asbest wordt 
aangetroffen. Overigens zouden ook de ander partijen zoals Oskam/Flexsa er van op de hoogte 
moeten zijn geweest dat deze melding onmiddellijk had moeten worden gedaan.  
 
Beperken van de besmetting 
Indien een onverwachte besmetting met asbest plaatsvindt, moet deze zo snel mogelijk aangepakt 
worden. In artikel 1.26 lid 8 van het bouwbesluit is opgenomen dat, als asbest wordt ontdekt dat niet  
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in het inventarisatierapport is opgenomen, er direct melding wordt gedaan aan het bevoegd gezag. 
Ook in het V&G plan dat aanwezig moet zijn, moet zijn opgenomen hoe moet worden omgegaan met 
onverwacht asbest. Er is hier een zeker spanningsveld tussen twee te beschermen belangen: 
1. de gezondheid van het personeel dat de sanering uitvoert. Dit is het belang dat wordt 

beschermd in de Arbeidsomstandighedenwet; 
2. het voorkomen van een uitbreiding van de besmetting. Dit is het belang dat is opgenomen in 

artikel 8 van het Bouwbesluit. 
 
Beide belangen moeten worden behartigd en kunnen daardoor met elkaar in conflict komen.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat in het plan van Flexsa is opgenomen welke maatregelen moeten worden 
genomen als asbest wordt aangetroffen op plaatsen die niet in het inventarisatierapport zijn 
beschreven. De maatregelen die hier worden genoemd lijken op zich voldoende te zijn.  
 
Uit de feitenreconstructie blijkt dat het uiteindelijke de uitvoerder van Van Wijk is geweest die de 
voeg afgedicht heeft, waardoor er geen feitelijke besmetting meer heeft plaatsgevonden. 
Of dit voldoende snel is geweest, is afhankelijk van de vraag welk belang hier het zwaarst diende te 
wegen; de werknemers of uitbreiding van de besmetting.  
 
Het is op basis van ons onderzoek niet goed vast te stellen of de afdichting voldoende snel heeft 
plaatsgevonden of dat dit eerder had dienen te gebeuren. Doorslaggevend in dit geval is of er een 
juiste afweging tussen de gezondheid van de werknemer en het voorkomen van een grotere 
besmetting is gemaakt. 
 
Calamiteitenbestrijding 
Als eigenaar van een asbesthoudend gebouw heeft Mitros verantwoordelijkheden voor het bestrijden 
van een calamiteit en het verantwoord opruimen van de besmetting. Het handelen van Mitros zelf 
dient tijdens de acute fase te worden afgezet tegen het handelen van in het bijzonder de gemeente 
en de Veiligheidsregio Utrecht. Het rechtskader waarbinnen laatstgenoemden optreden is de Wet 
veiligheidsregio's. Deze wet bepaalt dat de burgemeester een centrale rol speelt bij de afhandeling 
van een ramp. 
 
De GRIP-procedure van de Veiligheidsregio Utrecht (2008) formuleert het als volgt: "De 
burgemeester houdt zich bezig met strategische bestuurlijke vraagstukken en niet met operationele 
aangelegenheden." In GRIP 2 zou Mitros aangesproken / aangestuurd moeten kunnen worden door 
het COPI en het ROT die immers de operationele coördinatie voor hun rekening nemen. Opgemerkt 
wordt dat Mitros zelf deel uitmaakte van het COPI. De Wet veiligheidsregio's noch het Besluit 
Veiligheidsregio's zijn expliciet wat de bevoegdheden zijn van het COPI en het ROT ten aanzien van 
Mitros.  
 
De wet (artikel 16) eist een crisisplan. Op basis van deze bepaling is het Regionaal 
Crisisbeheersingsplan van de Veiligheidsregio Utrecht (2009) vastgesteld. Dit plan is nauwelijks 
explicieter met betrekking tot de bevoegdheden. Aangenomen moet worden dat de operationele 
verantwoordelijken de bevoegdheid hebben alle noodzakelijke en proportionele maatregelen ter 
beheersing en oplossing van een crisis te nemen. In aanvulling op het voorgaande is de 
burgemeester op grond van de Gemeentewet belast met de handhaving van de openbare orde en 
voert het gezag uit over de politie en de brandweer. 
 
De handelingen die verricht zijn door zowel de gemeente/ burgemeester en Mitros moeten er op 
gericht zijn de gevolgen van de ramp te minimaliseren zowel wat betreft de feitelijke 
(gezondheid)schade als wat betreft de onrust en de overige ongemakken die de ramp teweegbrengt 
bij de bewoners en omwonenden. 
 
Daarnaast geldt ook de hiervoor genoemde specifiek op asbest gerichte regelgeving waarbij in 
principe dezelfde stappen moeten worden doorlopen als voorafgaand aan een geplande sanering. 
Dit betreft onder andere het laten maken van een asbestinventarisatie, het opstellen van een 
saneringsplan en het doen van de benodigde meldingen bij gemeente, arbeidsinspectie en 
certificerende instellingen. 
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Tijdens de acute fase heeft de gemeente (en hebben hulpdiensten) onder meer de volgende 
handelingen verricht (laten verrichten): 
- inschakeling van brandweer, politie en GHOR 
- instelling van CoPI, ROT  
- afkondiging van GRIP 1 later gevolgd door GRIP 2 
- afzetten van plaats incident later gevolgd door uitbreiding gebied afzetting 
- verzoek aan RIVM om advies voor eventueel gezondheidsonderzoek 
- actiecentrum starten ten behoeve van de communicatie 
- ontruiming flats 1, 2 en 3, eengezinswoningen 
- communicatielijnen openen met bewoners 
- metingen 
- verkleinen afgezet gebied 
 
Mitros heeft van zijn kant in het bijzonder de volgende handelingen verricht: 
- (na eerste constatering door Flexsa) inschakeling van Sanitas 
- informeren van gemeentelijk inspecteur van Toezicht en Handhaving van Publieke Diensten 
- melden asbestbesmetting aan gemeente met informatie van Sanitas 
- opdracht aan Oskam voor asbestverwijdering  
- informeren van gemeente over onderzoeksresultaten 
- informeren van en adviseren aan bewoners over asbestmeting 
- in de loop van de dagen ontruimen woningen/elders huisvesten van bewoners ten behoeve van 

eerst onderzoek, later vanwege besmettingsgevaar 
- organiseren van opvang 
 
Uit de feitenreconstructie blijkt dat de gemeente en Mitros complementair aan elkaar hebben 
gewerkt. Wel verrichtte de gemeente steeds meer handelingen en trad zij leidend op ten opzichte 
van Mitros dat meer uitvoerend werk ging verrichten. Ook waren de activiteiten van Mitros meer 
gericht ten behoeve van de bewoners (micro niveau). 
 
Mitros heeft in de fase na het incident alle handelingen verricht die een woningbouwcorporatie dient 
te verrichten als er een calamiteit heeft plaatsgevonden. 
 
De zorg aan bewoners 
Mitros heeft als verhuurder van woningen een zorgplicht voor haar bewoners. Enerzijds betreft het 
een juridische verantwoordelijkheid, vanuit wet- en regelgeving, anderzijds gaat het om een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. We onderscheiden de volgende elementen: 
- vergoeden materiële schade 
- zoveel mogelijk voorkomen materiële schade 
- beperken onnodige onrust door onder meer risicocommunicatie aan bewoners 
- managen van verwachtingen van bewoners 
 
Vergoeden materiële schade 
De regelgeving die specifiek van toepassing is op woningbouwcorporaties zoals de Woningwet en 
het Besluit beheer sociale huursector hebben betrekking op de maatschappelijke rol die corporaties 
dienen te vervullen en het daarmee samenhangende belang van de volkshuisvesting.  
 
Voor het toepasselijk rechtskader is meer relevant het feit dat Mitros verhuurder is en ten opzichte 
van zijn huurders zich dient te gedragen zoals een goed verhuurder betaamt. Dat betekent dat Mitros 
gehouden is aan de, algemeen geformuleerde, verplichtingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 
(BW), in het bijzonder de artikelen 7:204 t/m 7:208 BW.  
 
Uitgangspunt is dat de huurders recht hebben op het 'genot' van een 'goed onderhouden zaak'. 
Wanneer Mitros aan de huurders dat genot niet kan verschaffen (en dat niet aan de huurders is toe 
te rekenen) dan is er sprake van een 'gebrek'. Mitros is verplicht dat gebrek te verhelpen. Daarbij rust 
op Mitros een zorgvuldigheidsplicht. Herstel moet plaatsvinden op een wijze die niet leidt tot schade 
bij de huurders. Uit de feitenreconstructie blijkt dat Mitros zich maximaal heeft ingespannen om 
mogelijke materiële schade van de huurders te ondervangen. De schade die huurders in grote lijnen 
kunnen lijden is het betalen voor een vervangende woonruimte, reistijd als een woning verder van de  



 

 
 Impact; evaluatie van de rol van Mitros bij de asbestcalamiteit  |  3 december 2012 pagina 92 van 97 

werkplek wordt gevonden en in het algemeen de lasten van het niet kunnen beschikken over de 
eigen spullen. In dit geval zijn al deze posten door Mitros ondervangen. Daarom concluderen we dat 
Mitros heeft voldaan aan haar zorgplicht.  
 
Zoveel mogelijk voorkomen materiële schade 
Het is onvermijdelijk dat bewoners materiële schade ondervinden als gevolg van het vinden van 
asbest. Wij constateren dat relatief veel bewoners na de vondst van asbest bij flat 1 zijn ontruimd. 
Vanuit het principe van voorzorg zijn alle bewoners van flat 2 en 3 verzocht hun huis te verlaten. 
Hierbij was beperkt zicht op de impact van deze maatregel, onder andere van de duur van de 
uithuisplaatsing. Achteraf bezien wordt door diverse betrokkenen de ontruiming van flat 2 en 3 op 
maandagmiddag als onnodig bestempeld. Meer inzicht in de eventuele impact had mogelijk tot een 
ander besluit geleid.  
 
Communicatie over risico's aan bewoners 
Een andere maatschappelijke verantwoordelijkheid is het zoveel mogelijk voorkomen van onrust. 
Bewoners die het gevoel hebben dat ze gezondheidsrisico's hebben gelopen hebben behoefte aan 
heldere informatie over de omvang van die risico's en, indien terecht, aan geruststelling. 
 
We constateren dat er onrust onder bewoners is ontstaan over de gezondheidsrisico's. Eerder 
hebben we al geconstateerd dat de inzet van "rampen-maatregelen" zoals de ME en de 
rampencommunicatie de calamiteit in de beeldvorming eerder groter dan kleiner hebben gemaakt. 
Het dragen van beschermende kleding door de brandweermannen die de brieven aan bewoners 
overhandigden verdient hier een aparte vermelding. Deze maatregel lijkt een erg negatief effect te 
hebben gehad op de beeldvorming over de gezondheidsrisico's.  
 
Daarnaast zien we dat Mitros in de briefcommunicatie met de bewoners moeite heeft om de 
gezondheidsrisico's goed te duiden. Zo wordt er diverse keren gesproken over de risico's van asbest 
bij professioneel en onbeschermd gebruik, terwijl dat voor de bewoners niet relevant is. Het blijkt 
moeilijk om de technisch complexe materie van asbestrisico's in eenvoudig te begrijpen taal te 
vatten. Het feit dat een belangrijk deel van de bewoners niet goed Nederlands spreekt bemoeilijkt dit 
nog verder. 
 
Mitros kan hier niet alleen verantwoordelijk voor worden gehouden. De maatregelen zijn in de 
gemeentelijke crisisorganisatie, waar Mitros deel van uitmaakt, genomen. In die crisisorganisatie is 
onvoldoende de impact en uitstraling van maatregelen meegenomen, zo constateerden we eerder. 
Wat hier ook een rol speelt is het gebrek aan goed passende technische normen voor het bepalen 
van het gezondheidsrisico van asbest in een woonsituatie. 
 
Managen van verwachtingen van bewoners 
Een laatste maatschappelijke verantwoordelijkheid in de zorg aan bewoners is het managen van de 
verwachtingen van bewoners. Voor bewoners is het van belang dat zij een realistisch beeld krijgen 
van welke stappen genomen gaan worden en wat daarvan de gevolgen voor hen zijn. Belangrijkste 
vraag natuurlijk is wanneer zij weer hun huis in mogen. Maar ook vragen als kan ik spullen uit mijn 
woning krijgen, op welke vergoedingen heb ik recht en waar word ik gehuisvest zijn van belang. 
Enkele feiten op een rij: 
- In de brief van 22 juli waarin bewoners van flat 1 te kennen wordt gegeven dat ze hun huis 

moeten verlaten, wordt gesproken over "tenminste 2 dagen". In de brief van 23 juli aan 
bewoners van flat 2 en 3 wordt gesproken over "in ieder geval enkele dagen". 

- De sociaal consulenten die in de hotels worden geposteerd waar de bewoners zijn opgevangen, 
worden beperkt geïnformeerd door Mitros en zijn daardoor niet goed in staat om vragen van 
bewoners te beantwoorden. Ook geven zij aan dat er regelmatig toezeggingen worden gedaan, 
die later weer ingetrokken worden. 

- Het ontbreekt de sociaal consulenten in de eerste dagen aan heldere kaders voor vergoedingen 
die Mitros zal verstrekken. Hierdoor kunnen zij geen duidelijkheid geven over de vergoedingen 
aan de bewoners. Op 30 juli levert het bewonersbulletin meer duidelijkheid over de 
vergoedingen van Mitros. 

 
Op basis van deze feiten constateren we dat Mitros er ten dele in is geslaagd de verwachtingen van 
bewoners te managen. In de eerste dagen van de calamiteit waren er veel onzekerheden, ook bij  
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Mitros, die ertoe hebben geleid dat verkeerde verwachtingen zijn gewekt bij bewoners. Dit heeft tot 
enige wrevel tussen Mitros en bewoners geleid, ook omdat bij Mitros soms het gevoel ontstond dat 
sommige verwachtingen niet meer redelijk waren. 
 

 
Bijlage C – Bronnen en respondenten
 
Respondenten 
Wij hebben interviews afgenomen met de volgende functionarissen: 
 
Mitros intern  Extern 
Communicatieadviseurs Algemeen directeur, Van Wijk Vastgoedonderhoud 
Directeur Financiën Asbestexpert, TNO 
Directeur Mitros Wonen Utrecht Auditor asbest en sloop, RIR 
Gebiedsmanager Bedrijfsdirecteur, Search Ingenieursbureau B.V. 
Hoofd Projectmanagement MPO Bemiddelaar tussen Mitros en bewoners 
Interne auditor Consultant, AT Osborne 
Manager Financiën & Control Team Manager, Sanitas Milieukundig Adviesbureau 
Manager Projectontwikkeling  
Manager Stad Utrecht  
Manager Wonen  
Senior projectmanager MOG  
Sociaal consulenten  
Ontwikkelingsmanagers  
Voorzitter Raad van Bestuur a.i.  
Werkvoorbereiders/DTA  
 
Gebruikte bronnen 
 
Voorfase 
- Aanvraag en verlening omgevingsvergunning 
- Asbestinventarisatierapporten BME en Sanitas 
- Bestek, aannemingsovereenkomst, diverse offertes (Van Wijk, Oskam) en bijbehorende 

voorwaarden 
- Bewonerscommunicatie 
- E-mailcommunicatie van Mitros met diverse partijen (o.a. Van Wijk) 
- Mitros asbestbeleid (inclusief asbestverwijderingsbesluit, asbestbeheerplan en 

calamiteitenprotocol) 
- Project- en Veiligheids- & Gezondheids plan asbestverwijdering 
- Startmelding bouw- of sloopwerkzaamheden Arbeidsinspectie  
- Tussentijdse beoordelingen en werkbesprekingen Mitros / Van Wijk 
- Verslagen Asbest overleg, Bouwteam overleg en Bouwvergaderingen 
 
Acute fase 
- Asbestinventarisatierapporten Sanitas en Oesterbaai 
- Beleidsteam verslagen en besluitenlijsten 
- Bewonersbrieven, Informatiebulletins, Wijkberichten en Infopakket Terugkeer  
- Raadstukken, zoals de brief van locoburgemeester aan de Raad, 23 juli 2012 en beantwoording 

raadsvragen inzake het asbestincident Kanaleneiland, 16 augustus 2012 
- Diverse memo's met analyses van de calamiteit (o.a. Van Doorne, Search, TNO, Boot) 
- E-mails van Mitros betreffende detectie asbest en melding aan gemeente 
- E-mails van Sanitas betreffende onderzoeksresultaten 
- LCMS-uitdraai asbestcalamiteit  
- Logboeken (van de opzichter van Mitros, Flexsa)  
- Projectorganisatie asbestcalamiteit 
- Regionaal Operationeel Team verslagen 
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- RIVM, Advies over gezondheidsonderzoek na het asbestincident Kanaleneiland, 31 juli 2012 
- Tijdlijn Asbestincident Kanaleneiland, gemeente Utrecht 
- Verslagen Crisisteam, Dagelijkse Overdracht bijeenkomst en Projectgroep Mitros 
 
Wet- en regelgeving: Asbestverwijderingsbesluit 2005; Productenbesluit asbest 2005; 
Arbeidsomstandighedenbesluit 2006; Regeling Bouwbesluit 2003 (vanaf april 2012 Regeling 
Bouwbesluit 2012); VNG Model bouwverordening. 
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Bijlage D – Asbestbeleid van Mitros 

 
Mitros werkt aan het formuleren van asbestbeleid en een asbestbeheersplan. Mitros is al een tijd 
bezig met het onderwerp, een "concept versie 2" van beide documenten dateert van november 2011. 
 
In december 2011 wordt door Mitros Onderhouds Groep een memo geschreven getiteld "stand van 
zaken asbest". De memo geeft de volgende beschrijving met betrekking tot asbestbeleid264: 
"Mitros heeft geen vastgesteld asbestbeleid. Er gebeurt veel in de organisatie als het om asbest 
gaat, echter is er geen beleid dat voorschrijft hoe medewerkers om moeten gaan met de materie. 
Veel zaken worden met veel goede bedoelingen, vaak ad-hoc, opgepakt maar van een structurele 
aanpak van de problematiek is geen sprake. De basis is echter wel gelegd door de uitvoering, 
inventarisaties, informatie over asbest naar de huurders en opleiding van medewerkers. In concept 
ligt er een asbestbeleid en beheersplan klaar dat is opgesteld door de afdeling Marktstaf. Bij de 
conclusies en aanbevelingen (pag.8) zal hier op worden terug gekomen." [COT: onderstreping in 
origineel] In de memo wordt geconcludeerd dat veel zaken met betrekking tot asbest geregeld zijn, 
ondanks het ontbreken van asbestbeleid. Deze zaken zijn echter niet goed geborgd. 
 
In februari 2012 schrijft de Manager Directiestaf een "brand-memo" over de implementatie van het 
asbestbeleid naar de directieraad. In deze memo wordt de volgende conclusie getrokken: "Mij is 
duidelijk geworden dat geen enkel onderdeel de verantwoordelijkheid voor het geheel op zich neemt, 
c.q. kan en wil nemen, dat er op veel plekken goede dingen gebeuren, maar dat de coördinatie van 
het geheel niet aanwezig is en dat dit uiterst onwenselijk is, mede gezien de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid in deze."265  
 
In de maanden daarna werkt Mitros aan nieuwe versies van het asbestbeleid en het 
asbestbeheersplan. Ten tijde van de asbestcalamiteit zijn deze documenten echter nog niet 
bestuurlijk vastgesteld. De laatste concept versies van het beleid en het beheersplan dateren van 19 
juli 2012 (concept versie 5).266 Het is niet duidelijk welke procedure is voorzien om tot vaststelling 
van het beleid te komen. 
 
Hieronder geven we de hoofdlijn van het concept asbestbeleid weer. Het asbestbeleid bevat vier 
onderdelen: a) asbest en gezondheidsrisico's; b) asbestbeleid; c) asbestbeheersplan; d) wet- en 
regelgeving. 

Asbest en gezondheidsrisico’s 
Deze paragraaf bevat een beknopte beschrijving van de verschillende typen asbest en de 
bijbehorende gezondheidsrisico's. 

Asbestbeleid Mitros 
Het uitgangspunt van het asbestbeleid van Mitros is "het realiseren van een asbestveilige situatie 
voor mens en milieu in het bezit van Mitros." Dit uitgangspunt heeft Mitros uitgewerkt in 6 
beleidsdoelstellingen:267

1. inventarisatie van asbesthoudende materialen in de woningen en risico’s in kaart brengen;  
2. informeren van bewoners en medewerkers over de eventuele aanwezigheid van 

asbesthoudende materialen in de woningen en hoe hiermee door Mitros wordt omgegaan 
(zorgplicht); 

3. risico’s minimaliseren voor bewoners, eigen medewerkers en door Mitros ingeschakelde 
derden (bestuurlijke verantwoordelijkheid); 

4. vastleggen van afspraken over handelwijze bij calamiteiten; 

                                                        
264 Stand van zaken asbest, Mitros Onderhoudsgroep, 3 december 2011 
265 Brand-memo betreffende asbest en arbo, 10 februari 2012 
266 Asbest beleid, Mitros, concept versie 5, 19 juli 2012 
267 Asbest beleid, Mitros, concept versie 5, 19 juli 2012, p.5 
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5. vermijden van onnodige kosten en financiële risico’s;  
6. eenduidige interpretatie en naleving wet- en regelgeving (ARBO), waaronder het vastleggen 

van incidenten en blootstelling aan asbest (register) 
 
Het asbestbeleid is gebaseerd op een grootschalige asbestinventarisatie, die Mitros in 2008 en 2009 
heeft uitgevoerd. In deze inventarisatie is de woningvoorraad van Mitros door middel van een 
representatieve steekproef onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende bronnen. De 
asbestbronnen die in deze inventarisatie zijn gevonden, zijn ingedeeld in drie risicocategorieën. 
Hiervoor maakt Mitros gebruik van de categorieën van de NEN2991 norm. Afhankelijk van de 
risicocategorie en van de kans op beschadiging door bewoning heeft Mitros bepaald of sanering 
direct noodzakelijk is of dat sanering kan worden meegenomen in de onderhoudscyclus van 
woningen. 

Asbestbeheersplan Mitros 
In het asbestbeheersplan worden de beleidsuitgangspunten verder uitgewerkt. De doelstelling van 
het asbestbeheersplan is "dat medewerkers, bewoners en derden die voor Mitros werken, op 
verantwoorde wijze omgaan met asbest en kennis hebben genomen van de gemaakte afspraken."268  
 
Het asbestbeheersplan beschrijft de verantwoordelijkheden van verschillende bij asbest betrokken 
functionarissen: manager organisatiestaf, gebiedsmanager, teammanager BOG, teammanager 
Vastgoedbeheer, vastgoedbeheerder, manager onderhoud, adviseur onderhoudsramingen, 
werkvoorbereider, projectmanagers, uitvoerders en onderhoudsmedewerkers. Zo is de 
werkvoorbereider "eerste aanspreekpunt voor asbestsaneringen (‘asbestloket’) en ook 
calamiteitencoördinator".269

 
Het beheersplan beschrijft de communicatie over asbest. Doelstelling van de communicatie is "het 
open, tijdig, eerlijk en adequaat informeren van de verschillende doelgroepen die direct en/of indirect 
te maken hebben met de aanwezigheid en/of de verwijdering van asbesthoudend materiaal. De 
afgeleide doelstelling is het creëren van vertrouwen in de aanpak van de asbestproblematiek door 
Mitros."270 De woonbedrijven bepalen, in overleg met de afdeling communicatie, hoe en wanneer 
wordt gecommuniceerd met de huurders en eventueel de pers. 
 

                                                        
268 Asbest beheersplan Mitros, concept versie 5, 19 juli 2012, p.3 
269 Idem, p.4 
270 Idem, p.5 
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Over het COT 
Het COT is een gespecialiseerd bureau op het gebied van veiligheids- en crisismanagement. Ons 
werkterrein strekt zich uit van vraagstukken over security ambities en de vormgeving van lokaal 
veiligheidsbeleid tot de voorbereiding op crisissituaties. Met onze kennis en kunde helpen we 
opdrachtgevers in complexe situaties waarbij grote risico's worden gelopen, strategische belangen 
op het spel staan en vaak vele stakeholders zijn betrokken. Advies, onderzoek, en training en 
oefening vormen de basis van onze dienstverlening. Het COT opereert vanuit Den Haag en is een 
volledige dochteronderneming van Aon Nederland. 
 
Meer informatie: www.cot.nl 
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