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Actieplan asbest (12-6-2012) 

 

 

Aanleiding  

De Dienst Centrale Milieudienst Rijnmond heeft deze week de uitkomsten van het onderzoek naar de 

blootstelling aan en besluitvorming over asbest in het voormalige provinciehuis gepresenteerd. Op basis 

van de conclusies en aanbevelingen is dit actieplan opgesteld.  

 

De rapportage van de DCMR geeft in hoofdstuk 4 de onderstaande aanbevelingen. Per aanbeveling is 

aangegeven welke opvolging wij hieraan zullen geven. 

 

Aanbevelingen en geformuleerde acties: 

 

Aanbeveling  Actie Actiehouder Deadline 

Het verdient aanbeveling 

gezondheidsrisico’s -zoals in dit geval het 

risico van asbestbewerking- te betrekken 

in de besluitvorming en de 

risicoinventarisatie en -evaluatie (RIE) 

 

Opstellen nieuwe RIE 

 

 

Afdeling 

Management 

Ondersteuning 

 

 

 

 

1-10-2012 

 Voor de gebouwen Huis ter Heide en De 

Meern zal een asbestinventarisatie worden 

uitgevoerd  

 

Afdeling 

Services 

1-10-2012 

Het verdient aanbeveling arbobeleid over 

het werken met gevaarlijke stoffen (zoals 

asbest) op te stellen overeenkomstig 

artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet 

Arbobeleid opstellen over het werken met 

gevaarlijke stoffen indien uit de RIE blijkt 

dat dit aan de orde is. 

Afdeling 

Management 

Ondersteuning 

 

1-11-2012 

 Door middel van gerichte scholing het 

kennisniveau van de meest betrokken 

Afdeling 

Management 

31-12-2012 
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Aanbeveling  Actie Actiehouder Deadline 

functionarissen en de Ondernemingsraad op 

Arbo-gebied vergroten. 

Ondersteuning 

 

Het verdient aanbeveling werkmethoden 

voor de (onderhouds-) werkzaamheden 

met gevaarlijke stoffen uniform vast te 

leggen, zodat wordt gewaarborgd dat 

gezondheidsrisico’s worden voorkomen. 

 

De werkmethoden en richtlijnen voor 

(onderhouds-) werkzaamheden herzien, 

waarbij onder andere aandacht wordt besteed 

aan het werken met gevaarlijke stoffen. Dit 

op basis van de uitkomsten van de RIE. 

 

Afdeling 

Services 

1-11-2012 

Het verdient aanbeveling de (onderhouds-

) werkzaamheden waarbij zowel 

automatiseringsvraagstukken als 

huisvestingsvraagstukken spelen te 

coördineren en af te stemmen tussen de 

betrokken delen van de organisatie, zodat 

wordt gewaarborgd dat 

gezondheidsrisico’s worden voorkomen. 

In het kader van de vermindering van het 

aantal afdelingen zullen de betrokken 

afdelingen per 1 juli 2012 worden 

samengevoegd in de nieuw te vormen 

afdeling Services. Het afdelingsmanagement 

zal dit soort vraagstukken expliciet aan de 

orde stellen in de werkoverleggen van deze 

afdeling. 

 

Afdeling 

Services 

1-07-2012 

Gegeven de risico-inschatting ligt het niet 

in de lijn van de verwachting dat 

ziektegevallen gerelateerd aan asbest 

zullen voorkomen. Gelet op de zorgplicht 

om goed werkgeverschap te betrachten is 

het wel raadzaam om een meldpunt te 

faciliteren voor eventuele ziektegevallen. 

Een meldpunt inrichten bij de bedrijfsarts 

waar medewerkers zich kunnen melden met 

(medische) vragen en meldingen van 

ziektegevallen. 

 

Afdeling 

Management 

Ondersteuning 

1-07-2012 

Gezien het feit dat eventuele 

ziektegevallen zich na een zeer lange 

periode kunnen voordoen, wordt 

geadviseerd alle documentatie ten aanzien 

van dit dossier, in afwijking van de 

termijn uit de archiefwet (max. 9 jaar) 

voor een periode van 40 jaar te bewaren 

Bewaren van alle documentatie van het 

DCMR-onderzoek inclusief de bijlagen, de 

asbestonderzoeken alsmede alle nog 

volgende documentatie voor een termijn van 

40 jaar. 

 

Afdeling 

Services 

1-07-2012 
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Aanbeveling  Actie Actiehouder Deadline 

De ondernemingsraad heeft het recht om 

het (geanonimiseerde) register met 

gegevens over blootstelling van 

werknemers aan asbest in te zien (art. 

4.53, lid 4 Arbobesluit) 

De vervolgacties in dit dossier worden in 

nauwe samenwerking met de OR bepaald. 

Hierbij worden alle rechten van de OR, 

waaronder het inzien van het register, 

uiteraard gerespecteerd. 

Algemeen 

directeur 

1-07-2012 

 

Vervolgproces 

Het is de intentie om dit actieplan verder uit te breiden c.q. aan te scherpen op basis van de bespreking van 

het rapport met de Ondernemingsraad, in het college en in de commissie BEM. 

Bij de jaarrekening over 2012 zullen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de 

actiepunten zoals opgenomen in dit actieplan. 


