
Schriftelijke vragen T.W. Schipper (SP) over asbest in het monumentale complex Breyerscameren 

Eind juli werd de SP benaderd door de bewoners van de Wittevrouwensingel 14, over de ontdekking 

en geplande sanering van een besmetting van hun atelierwoning met niet-hechtgebonden bruin 

asbest. De woning maakt deel uit van het monumentale complex ‘Breyerscameren’, dat bestaat uit 

16 panden van Stadsherstel Midden Nederland (onderdeel Mitros) aan de Wittevrouwensingel en 

Gasthuisstraat. Het complex is in 1975 gerenoveerd, waarbij tussen het plafond van de 

benedenverdieping en de verdiepingsvloer platen amosiet zijn aangebracht.  

De ontdekking van de besmetting was reeds in februari 2014, waarbij een zeer hoge concentratie 

asbestvezels werd ontdekt (bovenverdieping  >60.000 vezels /m3). In kort geding werd door de 

bewoners sanering afgedwongen, maar ook daarna volgde een hoop discussie over de omvang en 

voorwaarden van de sanering. Deze duurt nog altijd voort en verkeert nu in het stadium dat de 

vrijgave van de woning en inboedel wordt betwist. De bewoners verblijven sinds februari op diverse 

tijdelijke adressen. 

Eén van de opmerkelijke punten is het feit dat het plafond niet is verwijderd ten behoeve van 

reiniging, omdat het volgens Stadsherstel zou gaan om een monumentaal plafond. De afdeling 

monumenten zou geen toestemming hebben gegeven voor sloop ervan. 

 

Ander opmerkelijk punt is dat de aanbevelingen uit een contraexpertise van bureau Search – de 

gehele woning zou onder asbestcondities moeten worden gesaneerd – niet is opgevolgd en ook niet 

als basis heeft gediend voor de door de gemeente afgegeven sloopvergunning. 

De SP heeft hierover de volgende vragen. 

1. Is de situatie met betrekking tot de asbestbesmetting van de woning Wittevrouwensingel 14 

bij het college bekend?  

2. Waarom is bij het verlenen van de sloopvergunning afgeweken van de door bureau Search 

gedane aanbeveling de gehele woning onder asbestcondities te saneren? 

3. Is het bij het college bekend of er in de naastliggende en vergelijkbare woningen ook sprake 

is van deze asbesttoepassing, dan wel besmetting?  

4. Zo ja, welke maatregelen zijn of worden er genomen om tot sanering te komen? 

5. Zo nee, is het college bereid hier nader onderzoek naar te laten doen? 

6. In hoeverre en op welke wijze zijn de bewoners van het complex op de hoogte gesteld van de 

mogelijke risico’s vanwege de aanwezigheid van asbest in hun woningen? 

7. (Op welke momenten) zijn er door de gemeente inspecties uitgevoerd ter plekke en wat 

waren daarbij de bevindingen en aanbevelingen? 

8. Worden er door het college maatregelen voorbereid c.q. uitgevoerd om vergelijkbare 

situaties zoals in de woning aan de Wittevrouwensingel 14 te voorkomen? En zo ja, waar 

bestaan deze maatregelen uit? 

9. Is er door Stadsherstel bij de afdeling monumenten een aanvraag gedaan tot sloop van het 

plafond in het pand Wittevrouwensingel 14 en zo ja, wat was daarop de reactie van 

gemeentelijke zijde? 
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