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Politie vakbond ACP 
T.a.v. Dhr. Van der Kamp 
Postbus 290 
3830 AG Leusden 

Geachte heer van der Kamp, 

Hieronder reageer ik op de door u gezonden brief 'onderhoud schietbanen'. 

Allereerst hecht ik er waarde aan bij u te benadrukken dat voor de politie als werkgever 
- net als voor de vakbonden - het belang van de veiligheid en gezondheid van de eigen 
mensen voorop staat. Daarom heeft de politie in 2017 - met voorrang - 22 Risico 
inventarisatie &- evaluaties (Rl&E's) bij OBT uitgevoerd en een verdiepende Rl&E op 
geluid en fijn stof en dampen. De conclusie die hier uit te herleiden is, is dat bij het 
volgen van de juiste werkafspraken en het dragen van de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen geen sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico. Er is dan 
ook geen reden om de schietbanen te sluiten. Deze conclusie geldt ook voor de 
schietbaan in Amsterdam. 

Ik constateer met u dat de in het CGOP vastgestelde voorschriften uit 2015 niet zijn 
geïmplementeerd. Vanzelfsprekend was het wel de intentie om over te gaan tot 
implementatie, maar in samenwerking tussen de diensten HRM en FM, bleek dat de 
wens bestond de werkinstructie uit 2015 nog scherper te maken. Vanaf toen is gewerkt 
aan 'state of the art' voorschriften. Hiermee is desalniettemin nog niet compleet 
uitvoering gegeven aan de CGOP afspraak. Ik betreur dit en heb opdracht gegeven de 
afspraken uit de voorschriften 2015 - waar nodig geactualiseerd op basis van nieuwe 
wettelijke voorschriften - alsnog te implementeren. Dit al dan niet vooruitlopend op een 
nog betere werkinstructie die zoals afgesproken zal worden afgestemd met de COR. 

Over de Rl&E uitgevoerd over de schietbaan Amsterdam heeft de Inspectie SZ./1/ in 
haar rapportage feedback gegeven op de meetmethodiek van de Rl&E. Op basis van 
de bevindingen van de Inspectie SZ./1/ is een zienswijze vanuit het korps ingediend en 
een aangepaste rapportage over fijnstof en kruitdampen aangeleverd, waarin de 
beschrijving van het onderzoek en de context is uitgebreid. Het korps is hierover met de 
Inspectie continu in gesprek. Ten aanzien van geluidsbelasting is besloten dat er nog 
één aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd in Amsterdam om alle twijfel weg te nemen. 
De verwachting is niet dat dit tot een andere conclusie leidt. 

Naast het uit de Rl&E's verkregen actuele beeld van de veiligheids- en 
gezondheidsrisico's is daarnaast een complete inventarisatie van de OBT-huisvesting 
opgesteld, is er een strategisch huisvestingsplan OBT ontwikkeld en is een 
taskforce/projectteam huisvesting OBT recent ingesteld om de prioritaire huisvesting 
technische verbeteringen door te voeren. 
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Net zoals de ACP zijn ook wij van mening dat er geen onverantwoorde risico's genomen 
mogen worden met betrekking tot de veiligheid van politiemensen op de schietbanen. 
Daarom neemt de politie de klachten die zijn ingediend en eventuele toekomstige 
klachten uiteraard serieus. Datum 

20 maart2018 
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Drs. L.H. Kok MPA 
Lid k rpsleiding 
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