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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fracties van D66, Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp, GroenLinks, Senioren Actief Den Helder en omstreken en de PVV betreffende Beantwoording 
vragen asbest Gebouw 72 Willemsoord 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 16 december 2020 hebben de fracties van D66, Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, GroenLinks, 
Senioren Actief Den Helder en omstreken en de PVV onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van 
orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de beantwoording vragen 
asbest Gebouw 72 Willemsoord. Het antwoord vindt u onder elke vraag: 
  

Geacht college,  
 
wij komen terug op de antwoorden, gegeven op 8 december 2020. Wij stellen daaropvolgend  
de onderstaande vragen (A t/m G), naar aanleiding van het inzien van het rapport en pagina 45 van het BBN-
rapport. 
 
A) Wat is de reden dat slechts enkele pagina’s (pag. 45 t/m 49) uit het BBN-rapport ter inzage zijn 

 gelegd en niet het gehele rapport, zoals meerdere keren verzocht? 
 

Antwoord A): Het college is er op basis van de gestelde raadsvragen van uitgegaan dat de interesse 
van vragenstellers specifiek uitging naar Gebouw 72. Om die reden is dat deel van het gebouw ter 
inzage gelegd. Inmiddels begrijpt het college dat een aantal raadsleden het hele rapport nogmaals wil 
inzien. Ten behoeve daarvan heeft het college nu het volledige bbn rapport ter inzage gelegd. 
 

  
1.  Kan het college het bestaan van het onderzoeksrapport van Schutte Asbestinventarisaties over 
 Gebouw 72 uit juni 2018 (of daaromtrent) bevestigen? 
  Antwoord: Ja, dit rapport bestaat.  
B)  Waarom is dit niet uitgebreider toegelicht? Het blijkt dat het rapport verslag doet van een 
 onderzoek gestart op 21 juni 2018 en… een aanvullende inventarisatie op 26 november 2020! 
 

Antwoord B): De asbestinventarisatie van 2018 had betrekking op het gebruik van het pand. 
Willemsoord BV wilde namelijk borgen dat het toenmalige gebruik door een sportvereniging veilig 
was. In 2020 is de inventarisatie – nu met het oogmerk van de herontwikkeling en na verwijdering van 
de vloerbedekking – opnieuw opgepakt door Schutte Asbestinventarisaties. Het rapport dat ter visie 
ligt geeft een totaalbeeld.  

 
 
2.  Zo ja, op welke plekken heeft het onderzoeksbureau in Gebouw 72 asbest aangetroffen? 
 Antwoord: We verwijzen graag naar de rapportage.  
C)  Het college maakt het de vragenstellers hiermee bewust moeilijk, aangezien er niet uit een 
 “geheim rapport” mag worden geciteerd! Om die reden houden wij de aanvullende vragen zo 
 algemeen mogelijk. 
 

Antwoord C): Het college heeft met een verwijzing naar de rapportage juist volledig willen zijn. De  
conclusies uit de asbestinventarisatie zijn niet in een paar zinnen samen te vatten. 
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3.  Indien er asbest aanwezig is, waarom heeft BBN Adviseurs de kosten van de asbestverwijdering 
 dan niet in de kostenraming voor Gebouw 72 meegenomen?  
 Antwoord: Het asbestrisico was bekend en is meegenomen in de investeringsraming.  
D)  Er staat op pagina 45 van de BBN-rapportage overduidelijk: exclusief asbestsanering. BBN heeft 
 dit derhalve niet meegenomen! Iets anders is dat Zeestad dit wellicht inmiddels in de raming heeft 
 meegenomen. 
 Vraag: kunt u ons de actueel door Zeestad gehanteerde raming verstrekken, die waarschijnlijk 
 hoger is dan de raming in de BBN-rapportage?  
 

Antwoord D): Er wordt door Zeestad in de investeringsraming rekening gehouden met de 
saneringskosten, als onderdeel van de post onvoorzien. Opsteller van de asbestrapporten – Schutte - 
heeft inmiddels mondeling een eerste indicatie  afgegeven voor de saneringskosten, behorende bij 
de nieuwe inventarisatie uit het najaar van 2020.  Zeestad heeft aangegeven dat het gebruikelijk is 
dat dergelijke kosten ondergebracht worden bij de post onvoorzien. De geïndiceerde kosten 
bedragen slechts enkele procenten van de post onvoorzien. Er is dus geen enkele sprake van 
overschrijding van het budget voor de bouw van het stadhuis.  Momenteel werkt het ontwerpteam 
in de bestekfase aan de aanbestedingsdocumenten, waaronder de saneringswerkzaamheden. Aan 
het eind van de bestekfase heeft Zeestad een nauwkeurigere inschatting van de saneringskosten, 
voordat de prijsvorming door marktpartijen wordt gestart. 
 

 
4.  Wat zijn bij benadering de kosten van de benodigde asbestverwijdering in Gebouw 72?  

Antwoord: Inmiddels is de asbestrapportage een aantal maanden geleden door Zeestad beschikbaar 
gesteld aan het ontwerpteam. Opsteller van de rapportage – Schutte – heeft aangegeven dat de 
saneringskosten beperkt zullen zijn. Er wordt dus door Zeestad in de investeringsraming rekening 
gehouden met de saneringskosten.  

E)  Waarom is Zeestad de penvoerder, terwijl Willemsoord de opdrachtgever van het rapport is? 
      Nergens in het rapport is te lezen dat de kosten beperkt zullen zijn. Hetgeen is geconstateerd is 
 van categorie 2. Volgens de literatuur betekent dat: (in dit geval m.b.t. het type Chrysotiel) de 
 concentratie van het type Chrysotiel overschrijdt (mogelijk) de waarde van 2000 vezels per 
 kubieke meter. Ook wordt in het rapport gesteld: “Niet volledig kan worden uitgesloten dat bij 
 verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geinspecteerde gebouw of 
 installatie, asbesthoudende elementen worden aangetroffen die niet als zodanig zijn 
 gedetecteerd. Dit hangt onder meer samen met het veelal ontbreken van adequate 
 bestekgegevens en historische onderhoudsgegevens. Waar leidt u uit af dat de kosten beperkt 
 zullen zijn? 
 

Antwoord E): Zeestad BV heeft opdracht gekregen om het nieuwe gemeentehuis op Willemsoord te 
realiseren. Willemsoord BV is op dit moment de beheerder van de gebouwen 66 en 72. Willemsoord 
BV heeft in 2018 asbest onderzoek laten uitvoeren om te borgen dat het toenmalige gebruik door een 
sportvereniging veilig zou kunnen plaatsvinden. Ten behoeve van de herontwikkeling van het pand is 
het onderzoek verder uitgediept.  
  
Zie verder antwoord bij vraag D).  
 
 

5.  Hoe denkt het college deze niet-geraamde kosten financieel te gaan dekken?  
 Antwoord: zie antwoord op vraag 4.  
F)  Vraag: kunt u ons de actueel door Zeestad gehanteerde raming verstrekken, die waarschijnlijk 
 hoger is dan de raming in de BBN-rapportage? (zie D) 
 

Antwoord F): zie antwoord op vraag D). 
 
 
6.  Kunt u het onderzoeksrapport van Schutte Asbestinventarisaties delen met de raad?  
 Antwoord:  Ja, de rapportage ligt ter inzage bij de griffie.  
G)  Bent u het met ons eens dat het ter inzage leggen van het geheime onderzoeksrapport in de 
 postkamer (geen kamer, maar een smalle ruimte zonder tafel) minachting voor de raad 
 betekent, overeenkomend met het gebrek aan inhoudelijkheid voor wat betreft de antwoorden 
 op de gestelde vragen? 
 
Antwoord: Het college informeert commissie- en raadsleden zo volledig maar ook zo bondig als mogelijk. Het 
college betreurt het zeer dat een aantal fracties meent dat de beantwoording van raadsvragen inhoudelijk te 
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kort schiet, en zelfs meent dat de informatieverstrekking zou getuigen van minachting. Wat betreft de locatie 
waar stukken ingezien kunnen worden is het college voor volgende gevallen in overleg met de griffie om te 
komen tot een meer comfortabele oplossing.   

  
 
  
  
Wij gaan er van uit dat wij u met deze belangrijke informatie voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 14 januari 2021 
  
  
  

 Met vriendelijke groet, 
 Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
 
 


