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Gericht aan college 
 

Gedeputeerde Poepjes 

Inleidende toelichting 
 

Op 7 oktober opent gedeputeerde Poepjes De Centrale As. Dat zal 
op feestelijke wijze gebeuren. In een deze week verstuurde brief 
aan de Staten van Fryslân noemt de FNV dat feest ‘een brug te 
ver’. Als reden noemt de FNV dat werknemers bij de aanleg van 
De Centrale As onderbetaald zijn. Ook zou er bij de aanleg van de 
weg veelvuldig gebruik zijn gemaakt van verschillende 
schijnconstructies om geldende cao’s te ontduiken. 
 
In een brief d.d. 22 juni 2016 heeft de FNV in het kader van de Wet 
Aanpak Schijnconstructies de provincie gevraagd de hele keten 
van (onder)aanneming in beeld te brengen. Ook vroeg de FNV 
toen aan de provincie welke maatregelen er worden genomen om 
gemelde misstanden op te lossen en in de toekomst te voorkomen. 
Tot op heden is dat niet gebeurd, zegt de FNV in de brief. 
 
Onderzoeken zijn gestart, maar de uitkomsten laten op zich 
wachten.  

Vragen 
 
 

1. Wat heeft de gedeputeerde gedaan tussen 22 juni en nu 
t.a.v. het in beeld brengen van de hele keten van 
(onder)aannemers en het oplossen en voorkomen van de 
door FNV gemelde misstanden? 

2. Welke derde partij is ingeschakeld om gegevens te 
onderzoeken en waarom is de deadline van begin 
september niet gehaald voor het opleveren van het 
rapport? 

3. Vanwege de urgentie van het onderzoek – het gaat immers 
om uw opdrachtgeverschap – kunnen wij ons voorstellen 
dat u ‘not amused’ bent door het niet halen van de 
afgesproken deadline voor oplevering van het onderzoek. 
Welke drukmiddelen gebruikt u om onderzoekers tot spoed 
te manen?  

4. Wij begrijpen dat u eerst GS en PS op de hoogte wilt 
brengen van de uitkomsten van het onderzoek. Tot nu toe 
hebt u ons niet geïnformeerd over het onderzoek naar 
eventuele misstanden. Welke onderzoeken worden er 
precies uitgevoerd? Wat is de centrale vraagstelling in het 
onderzoek? En door wie worden de onderzoeken 
uitgevoerd? 

5. De FNV suggereert dat u de uitkomsten van de 
onderzoeken onder de tafel houdt om het feestje van de 
opening niet te verstoren. Wij gaan daar niet van uit, maar 
zijn wel benieuwd naar uw verweer. Wat is uw antwoord op 
het verwijt van de FNV?  
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