
 

 

 

 
 
 
 
Hardinxveld-Giessendam, 1 oktober 2018 
 
Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 12 Reglement van Orde  
 
Geacht college, 
 
Op 17 januari 2018 en 21 februari 2018 stelde ik het college van Hardinxveld-
Giessendam een aantal art. 12 vragen n.a.v. een aantal ernstige incidenten bij het 
afvalbrengstation (ABS) aan de Schrank 10. Genoemde vragen zijn in etappes 
beantwoord. Laatste antwoorden ontvingen wij 23 maart jl.  De beantwoording is 
echter onvolledig en in tegenspraak met eerdere reacties.  
  
In reactie op eerdere ontvangen antwoorden komen wij opnieuw tot de volgende 
vervolgvragen: 
 
Allereerst willen wij opmerken dat u, in eerdere beantwoording van vragen m.b.t. de 
inrichting van het ABS, steeds in een vicieuze cirkel blijft redeneren. 
Herhaaldelijk verwijst u slechts naar twee wetten/besluiten bij de beantwoording van 
de vragen, namelijk: 

- Het Bouwbesluit 
- Wet Milieubeheer (omgevingsvergunning) 

Al tijdens het werkbezoek aan het ABS is aangegeven dat deze wetten zich 
beperken tot het milieukundige en bouwkundige aspect van een inrichting. Derhalve 
worden risico’s voor medewerkers en omstanders, zoals beschermd in het Arbo 
Besluit, niet beoordeeld vanuit een gebruikersperspectief.  
Herhaaldelijke inspecties hebben niet geresulteerd in gedocumenteerde afwijkingen 
schreef en sprak u, dit is juist zolang uitsluitend op bovengenoemde twee wetten 
wordt gehandhaafd. 
 
Vervolgens valt het ons op dat de woorden die gesproken zijn, door de directie van 
Waardlanden tijdens het werkbezoek aan het ABS, letterlijk op papier zijn beland. 
Daarnaast staan er inhoudelijke fouten in de beantwoording van de gestelde vragen.  
 
Hieruit vloeit vraag 1 voort:  
Heeft het college zelf de gestelde vragen beantwoord, of zijn de antwoorden van 
Waardlanden door het college ondertekend en de raad toegestuurd? 
 
Terugkomend op opmerking 1 in deze opsomming van art. 12 vragen wijzen wij u op 
uw antwoord op aanvullende vraag 2 & 3 in uw reactie van 23 maart jl. Daarin werd u 
een vraag gesteld over de maatregelen die genomen zijn, om herhaling van 
incidenten zoals hebben plaatsgevonden, te voorkomen. Voorts een vraag over de 
wettelijke toegestane maximale afstand tussen een bordes of werkvloer en verticale 
wand. Opnieuw worden Arbo-technische vragen afgedaan alsof deze niet van 



toepassing zijn op de inrichting en verwijst de beantwoorder van de vraag naar het 
bouwbesluit. Bij de beantwoording van de vraag wordt het Arbobesluit zelfs niet 
genoemd ondanks het feit dat diverse keren in de vraagstelling hieraan is 
gerefereerd. 
Het Arbobesluit stelt echter in art. 3.16 dat valgevaar voorkomen dient te worden, wat 
in het geval van het ABS overduidelijk niet gedaan is. Beantwoorder van de vraag 
meent ten onrechte dat de Arbowet niet van toepassing is.  
We komen daarom tot de conclusie, dat op basis van onvoldoende inhoudelijke 
kennis van de strekking en de inhoud van het Arbobesluit, de vragen zijn beantwoord 
en daardoor de raad op het verkeerde been is gezet.  
 
Art. 10 van de Arbowet stelt dat degene die de inrichting drijft (Waardlanden) 
verantwoordelijk is voor de veiligheid van de bezoekers en haar eigen medewerkers.  
 
Vraag 2:  
Deelt het college het beeld dat binnen Waardlanden onvoldoende inhoudelijke kennis 
aanwezig is op het gebied van Arbeidsveiligheid, zoals blijkt uit de antwoorden op de 
gestelde vragen? En zo Ja, wat is het college, als aandeelhouder voornemens 
daaraan te doen? 
 
Het eerder door u toegestuurd Bedrijfsnoodplan laat zien dat het is opgesteld in 
2012. Uit de revisie historie blijkt dat nadien geen update meer heeft 
plaatsgevonden.  
Arbowet art. 5 verplicht de werkgever tot het opstellen, hebben, bijhouden en 
communiceren van een Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E), welke volgens lid 4 
zo dikwijls wordt aangepast als dat de omstandigheden of werkzaamheden 
veranderen. Bij die RI&E hoort een Plan van Aanpak, waarin 
risicobeheersmaatregelen zijn beschreven. Voor de resterende, zogenaamde rest 
risico’s, wordt een calamiteitenplan opgesteld conform Arbobesluit art. 2.5c.  
 
Hierbij stellen wij vast dat Waardlanden het Arbobesluit lijkt te overtreden. Immers: 

 
1. In 2015 heeft de herinrichting van het ABS plaatsgevonden, echter is er 
geen update geweest van het bedrijfsnoodplan (gedateerd 2012). 
 
2: Art. 2.5c stelt voor organisaties waar het risico bestaat op ongevallen met 
gevaarlijke stoffen verplicht ten minste elke 3 jaar het noodplan te beproeven, 
te evalueren en indien nodig te herzien.  
Uit de revisie historie blijkt niet dat dergelijk evaluatie al dan niet met 
herzieningen ten gevolge heeft plaatsgevonden. 

 
Daarom wijzen wij het college erop dat de Inspectie SZW als taak heeft toezicht te 
houden en daar waar tekortkomingen worden geconstateerd deze te rapporteren, te 
doen corrigeren door last onder dwang danwel beboeting. 
 
Vraag 3: Op welke wijze is het college voornemens zich als aandeelhouder en 
derhalve als medeverantwoordelijke met een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
maatregelen te nemen om geconstateerde tekortkomingen z.s.m. te (doen) 
herstellen? 
 



Vraag 4: Is er een Risico Inventarisatie en Evaluatie zoals verplicht gesteld in de 
Arbowet? En zo Ja, zouden wij deze mogen inzien? 
 
In het Bedrijfsnoodplan wordt in onderdeel 3.4.4 aangegeven dat ernstige ongevallen 
(drie in totaal) direct moeten worden gemeld aan de Arbeidsinspectie. In de 
beantwoording van de vragen in uw brief van 23 maart 2018 geeft u aan dat van de 
ongevallen die hebben plaatsgevonden geen melding wordt gemaakt door 
Waardlanden omdat enkel ongevallen waarbij medewerkers zijn betrokken worden 
gemeld. Tevens geeft u in de beantwoording aan dat Waardlanden de partij is die 
wettelijk aansprakelijk is indien zij in gebreken zou blijven. Daarop kunnen 
belanghebbenden Waardlanden aanspreken. 
 
In de beantwoording is onderscheid gemaakt tussen bezoekers en medewerkers, 
terwijl in art. 10 van het Arbobesluit, zorg voor derden als een wettelijke verplichting 
is beschreven! Onderdeel 5.2.1 uit het bedrijfsnoodplan (instructie bij ongevallen) 
refereert zelfs aan onderdeel 3.4.4 zonder onderscheid te maken! 
 
Hieruit concluderen wij dat Waardlanden op dit vlak haar eigen interne- en wettelijke 
regels overtreed, door niet onverwijld melding van het incident te hebben gedaan 
ondanks dat het slachtoffer is opgenomen geweest in het ziekenhuis 
(meldingsplichtig incident, art. 9 Arbowet)  
 
Vraag 5: Bent u het met ons eens dat deze antwoorden/stukken met elkaar in 
tegenspraak zijn? 
 
Vraag 6: Op welke wijze is het college voornemens haar verantwoordelijkheid als 
bestuurder serieus te nemen en tot een eenduidige, volledige en juiste 
beantwoording van de gestelde vragen te komen? 
 
Met bovenstaande vragen borduren wij voort op de reeds eerder gestelde vragen. 
Hiermee willen wij onze verantwoordelijkheid t.o.v. onze achterban nemen. 
 
Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. 
 
Namens de fractie van CDA, Wim de Ruiter 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 


