
 

 

2012BEM53 bijlage 5 

Memorandum 

 

 

Datum : 12-06-2012 

Aan : Commissie BEM 

Van : Gedeputeerde Staten Tel.:  

Onderwerp : Beantwoording vragen van Statenlid Meijer (SP) tijdens PS van 4 juni 2012 

 

Aanleiding 

Tijdens het vragenhalfuurtje tijdens Provinciale Staten van 4 juni 2012 zijn door het Statenlid Meijer 

(SP) vragen gesteld over de Risico inventarisatie en –evaluatie. 

 

In dit memo worden de vragen beantwoord. 

 

Vragen en beantwoording 

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht nagenoeg alle werkgevers een Risico- Inventarisatie en -

Evaluatie op te stellen. Toen de problematiek betreffende asbest in De Sterren bekend werd gemaakt 

stelde de SP-fractie op 10 april (nr.: 80ADAFCD) schriftelijke vragen, o.a. over deze Risico- 

Inventarisatie en -Evaluatie. Deze vragen zijn tot op de dag van vandaag niet beantwoord. 

Desgevraagd merkte het college in de commissie BEM op dat de DCMR in haar onderzoek uitsluitsel 

zou geven. Maar is het de taak van de DCMR om arbeidsrechtelijke verplichtingen van de provincie in 

kaart te brengen? Hoe is het gesteld met de eigen verantwoordelijkheid van de provincie als 

werkgever? Het gaat hier immers niet alleen om asbest? Aanleiding derhalve om de volgende vragen 

te stellen: 

 

1. Krachtens het Arbobesluit dienen o.a. de volgende thema’s deel uit te maken van een Risico-  

  Inventarisatie en –Evaluatie:  

• psychosociale arbeidsbelasting  

• jeugdigen,  

• zwangere werknemers,  

• blootstelling aan gevaarlijke stoffen  

• blootstelling aan kankerverwekkende stoffen 

• blootstelling aan asbest 

• blootstelling aan lood 

• blootstelling aan biologische agentia 

• fysieke belasting,  

• beeldschermwerk,  

• trillingen,  

• lawaai 

• persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)   

• arbeids- en rusttijden (art. 4:1 Arbeidstijdenwet) 

 

Voorts bevat de Risico- Inventarisatie en –Evaluatie een overzicht van maatregelen die reeds genomen 

zijn in verband met de gesignaleerde gevaren en de samenhang tussen die maatregelen. Andere 

mogelijke risico’s moeten natuurlijk ook opgenomen worden. Bijvoorbeeld: hoe gaan leidinggevenden 

om met arboprocedures, of hoe gaan werknemers om met procedures voor het dragen van persoonlijke 

beschermingsmiddelen? Zijn al deze thema’s in een actuele Risico- Inventarisatie en –Evaluatie 
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opgenomen? Zo ja, wilt u de Staten de neerslag hiervan toezenden? Zo nee, welke thema’s zijn wel 

opgenomen en welke niet? 

 

Antwoord 

Er is in de jaren 1994, 1998, 2005 en 2010 door gecertificeerde Arbo-diensten / deskundigen een RIE 

opgesteld. Het rapport van DCMR (pagina 22) concludeert dat in afwijking van de 

Arbeidsomstandighedenwet de gecertificeerde Arbo-diensten / deskundigen geen aandacht hebben 

besteed aan de risico’s van het bewerken van asbest in “de Sterren”. De desbetreffende RIE’s liggen 

ter inzage bij de statengriffie.  

 

2. Erkent het college haar wettelijke verplichtingen m.b.t. een Risico- Inventarisatie en -

Evaluatie? 

 

Antwoord  

Ja. 

 

3. Waarom is het tot dusver niet mogelijk gebleken de vragen met betrekking tot de Risico- 

Inventarisatie en –Evaluatie te beantwoorden? 

 

Antwoord 

Wij hebben opdracht gegeven aan DCMR om een audit uit te voeren naar de blootstelling aan en 

besluitvorming over asbest in het voormalige provinciehuis. Het vraagstuk van de RI&E was 

onderdeel van deze audit. Wij hebben aangegeven alle vragen te beantwoorden zodra de resultaten van 

de audit bekend zijn. 

 

4. Heeft de Arbeidsinspectie geïnformeerd naar een actuele Risico- Inventarisatie en –Evaluatie? 

Zo ja, wat zijn haar bevindingen? 

 

Antwoord 

Nee. 

 

5. Bent u bereid de opdracht aan de DCMR terzake aan de Staten toe te zenden? Zo nee, waarom 

niet? 

 

Antwoord 

Zie bijlage 6 van de Statenbrief: “Overeenkomst voor Dienstverlening betreffende onderzoek asbest”.   

 

6. Is het college, met de SP, van mening dat een actuele en rechtsgeldige Risico- Inventarisatie 

en –Evaluatie een onmisbaar instrument is voor een verantwoord personeelsbeleid betreffende alle 

hierboven genoemde thema’s en dat derhalve terstond voor actualisatie en rechtsgeldigheid gezorgd 

dient te worden indien zulks niet het geval is? 

 

Antwoord 

Ja, in het actieplan is opgenomen dat er een nieuwe RIE zal worden opgesteld. 

  

 

 


