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Geachte heer/mevrouw,

Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Op donderdag 5 april 2012 heb Ik, de , een inspectie uitgevoerd op de
arbeidsplaats:
Project Zeeweringen nr 538
Oosthavendjljk 2
Goes. »'

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de .

De inspectie werd gehouden in het kader van het landelijke Inspèctieproject
AI051 Bouwlocaties. ' '

Voor de bouwsector zijn negen arbocatalogi van kracht, te 'raadplegen op
www.arbocatalogi-bouwnijVerheld.nl. Indien voor u of uw branche een getoetste
arbocataloqus van kracht is en u maakt gebruik van de daarin aangeboden
maatregelen, voldoet u aan de arbowettelijke bepalingen. Bent u in staat om op
een andere (aantoonbare) manier het:zelfde bescherrnlnqsnlveau te bieden, dan
bent u daar vrij In.

Tijdens de inspectie is wat betreft de geïnspecteerde onderwerpen het volgende
bevonden: Tijdens de inspectie is gebleken dat er door de aannemer en
opdrachtgever géén danwel onvoldoende onderzoek is uitgevoerd naar de
eventuele aanwezigheid van munitie in de te bewerken zeeweringen en dat er
sprake is van gevaar voor personen. Dit gevaar voor personen l,sondermeer,
duidelijk geworden na het aantreffen van een mortiergranaat op donderdag 5 apiil
2012.
Naar aanleiding van telefonisch contact met uw , heb Ik
begrepen dat er alsnog maatregelen worden genomen om bovenstaand zoveel als
mogelijk te voorkomen.
Afgesproken Is dat u de Inspectie SZW hiervan op de hoogte zal houden.

Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de Inhoud van deze brief.

, ,

Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon.

op 1 januari 2012 rs de Inspectie SZW van start gegaàn. Oe Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk,en Inkomen en de Pagina 1 van 2
Sodale Inllctitingen- en Opsporingsdienst hebben hun organisaties en actlvlte,ten SiJmengevoegd. Zie voor meer
Informatie w_.lnspectleslW.nl

http://www.arbocatalogi-bouwnijVerheld.nl.
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(OZL)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

)
woensdag 18 april 2012 9:13

(DZL)
FW: E-mail met bijlage (attachment): brief szw inzake vondst munitie.pdf

Bijlagen: brief szw inzake vondst munitie.pdf

brief szw inzake
vondst muniti. ..

raag archiveren.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: M (DZL)
Verzonden: woensdag 18 april 2oi2 8:15
Aan: (DZL)
Onderwerp: E-mail met bijlage (attachment): brief szw inzake vondst munitie.pdf

e
Bijgevoegde brief heeft Zeeuwse Stromen ontvangen van de arbeidsinspectie nav het
vinden van het explosief bij Wilhelminapolder.
In de brief staat dan nav een telefoongesprek met jou dat we maatregelen zouden nemen
om dit te voorkomen en dat we de SZW op de hoogte zouden houden van deze afspraken.
In principe zijn er natuurlijk geen maatregelen genomen omdat we ervanuit gaan dat het
hier gaat om een incident ging. Wel wordt een historisch onderzoek uitgevoerd,
misschien moeten we dit aanqeven,
Ik hoor er wel even van,
Gr.
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