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MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde 

 
 

Statenvergadering 
 

15 februari 2017 

Agendapunt 
 

Interpellatie inspectierapport SZW De Centrale As 

Korte titel motie 
 

Controlevoeten in de modder 

 

De Staten, in vergadering bijeen op woensdag 15 februari 2017 gehoord hebbende de 
beraadslaging; 
 
constaterende dat 

- de Inspectie SZW onderzoek heeft gedaan naar misstanden bij de aanleg van De 
Centrale As; 

- dit onderzoek misstanden aantoont op het gebied van schijnzelfstandigen en 
onderbetaalde werknemers; 

- het eveneens de tekortkomingen van de gehanteerde ketenconstructie(s) blootlegt; 
- de provincie niet zelfstandig ‘eigen’ onderzoeken op locatie heeft uitgevoerd; 
- de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) en de Wet Deregulering Beoordeling 

Arbeidsrelaties (DBA) duidelijkheid geeft wat de verantwoordelijkheid is van de 
opdrachtgever en die van de opdrachtnemer;  

 
overwegende dat 

- de geconstateerde misstanden de noodzaak aantonen om het provinciale inkoop- en 
aanbestedingsbeleid aan te passen op het gebied van controle en handhaving; 

- de provincie zelfstandig op locatie, met de voeten in de modder, onderzoeken moet 
uitvoeren; 

- de rol van de vakbonden als partner bij de uitvoering van provinciale projecten 
nadrukkelijk meer aandacht verdient; 
 

spreken uit dat vakbonden volwaardige gesprekspartners moeten zijn bij het voorbereiden 
en onderzoeken van projecten en het opstellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid; 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om in het provinciale inkoop- en 
aanbestedingsbeleid een controle- en handhavingsparagraaf op te nemen, waarin:  

(a) de controle- en sanctiemogelijkheden binnen ketenconstructies worden 
gespecificeerd; 

(b) de wijze beschreven wordt waarop de provincie zelfstandig op locatie projecten kan 
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en gaat controleren; 
(c) staat dat vakbonden onder gangbare voorwaarden bij elk provinciaal project een 

vrije toegang moet hebben tot de projectlocatie en bij vermoedens van misstanden 
zowel mondeling als schriftelijk onderzoek mag uitvoeren;  

 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten tevens, de provinciale organisatie te 
herinrichten, zodat zij zelf de controles op locatie kan uitvoeren.  

en gaan over tot de orde van de dag 

 

Indiener(s) Remco van Maurik, PvdA 
Fenna Feenstra, SP 
Wiebo de Vries, CU  
 

 


