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A.
A.1

PROCESBESCHRIJVING
DOEL

Het doel van deze procedure is het eenduidig vastleggen van de stappen in het proces
wegafzettingen, vanaf de aanvraag voor de wegafzetting tot het realiseren van deze wegafzetting.
Afname van de wegafzetting na de opbouw, tot en met het afmelden en het verwijderen van deze
wegafzetting(en).

A.2

SCOPE

Dit document is van toepassing binnen de terreingrenzen van UNIPER Benelux, voor alle
uitvoerende afdelingen op de locatie Maasvlakte

A.3

PROCEDURE

1

Opdracht
Opdrachtgever
 Geeft een opdracht met het verzoek
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aanvragen weg afzetting op het terrein
van de Maasvlakte

Begin

1
Opdracht

2
Aanvraag

3
Aanmelden bij
Facilities

4
Beoordeling Facilities

5

2 Aanvraag
Opdrachtgever
 Levert de benodigde gegevens voor
het aanvragen van deze wegafzetting
Aanvrager
 Geeft een omschrijving van de
wegafzetting en tijdsduur en tekent
deze afzetting in de tekening
EFM-0Z9-0204-002BL000
3 Aanmelden bij Facilities
Aanvrager
 Draagt zorg voor het dat het correct
ingevulde aanvraag formulier
wegafzettingen(te verkrijgen op de site
van Facilities). In behandeling wordt
genomen bij Facilities
4 Beoordeling door facilities
Boundarymanager/Objectleider
 Beoordeeld de aanvraag en bekijkt dit
op veiligheid en uitvoerbaarheid met
inachtneming van de reeds bestaande
wegafzettingen Bij goedkeuring wordt
het aanvraag formulier ondertekend en
terug gestuurd naar de aanvrager
Boundarymanager/objectleider
 Informeert de Security door middel van
het toesturen van het goedgekeurde
aanvraagdocument weg afzettingen
met de opdracht dat deze informatie te
delen met de dienstdoende shiftleader
van de wacht.
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4

5
Gebruik

6
Afmelden bij
Operations

7
Demontage

8
Evaluatie

Einde

5 Uitvoering aanvrager
Aanvrager
 Controleert de gemaakte afzetting op
overeenkomstigheid met de aanvraag
en kijkt of hier aan alle
verkeersveiligheid aspecten zijn
voldaan
 Na goedkeuring ter plaatsen zal de
afzetting worden vrijgegeven voor
gebruik
Gebruiker
 Meldt
tekortkomingen
en
aanpassingen direct aan de aanvrager
en Facilities zodat deze aanpassingen
direct weer verwerkt kunnen worden in
de informatie welke via Security naar
de shiftleader is gegaan Dit betekend
dat
de
overzichtstekening
EFM-0Z9-0204-002BL000 over deze weg
afzetting geüpdatet naar Security en
shiftleader moeten worden.
6 Afmelden bij Facilities
Aanvrager
 Draagt zorg voor het correct melden
van wegafzettingen die worden
verwijderd a.d.h.v. het aanvraag
formulier weg afzettingen voorzien van
een aangehecht overzicht van de te
verwijderen wegafzetting in tekening
EFM-0Z9-0204-002BL000.
7 Demontage
Gebruiker
 Verwijdert de wegafzetting op een
veilige wijze en laat de werkplek
schoon en vrij van rest materiaal
achter.
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8 Evaluatie
Facilities
 Houdt een digitaal logboek bij van de
aangevraagde goedgekeurde
wegafzettingen
 Overlegt periodiek met de diverse
aanvragers over de voortgang en legt
actiepunten hierover vast in het
aanvraag formulier weg afzettingen.
 Houdt periodiek een interne audit
betreffende deze procedure, samen
met de belanghebbende

A.3.1.

TOELICHTING

Het uitgangspunt voor de procedure Wegafzettingen is, dat er vooraf toestemming wordt gevraagd
en afspraken worden vastgelegd in het aanvraag formulier wegafzettingen bij de afdeling Facilities.
Dit om bij calamiteiten altijd de actuele verkeer situatie op het terrein helder te hebben.

A.3.2.

AANVRAAGFORMULIER
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Invullen door de aanvrager(alleen Uniper medewerkers)
Naam Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Telefoon

Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u een datum wilt invoeren.
Datum van plaatsing
voorkeurstijdstip
Klik hier als u een
Klik hier als u tekst wilt
datum wilt invoeren.
invoeren.
Datum verwijderen
voorkeurstijdstip
Klik hier als u een
Klik hier als u tekst wilt
datum wilt invoeren.
invoeren.
Verwacht u gedurende de looptijd een wijziging van de tijdelijke verkeersmaatregel
Ja☐ nee☐
Email

Afdeling Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Datum van aanvraag

Indien ja, telefonisch contact opnemen met wegbeheerder Facilities Voor herziening van het verkeersplan
Nauwkeurige omschrijving van de locatie bij voorkeur met benoeming van straatnaam

Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Geef een korte omschrijving van het werk dat u gaat doen

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Wat is de benodigde werkruimte in m² en uit gedrukt in lengte en breedte

Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Wordt er gewerkt boven het wegdek op een hoger niveau

Ja☐

Nee☐

Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Contact persoon op de werkplek Klik hier als u tekst
Telefoon Klik hier als u tekst wilt invoeren.
wilt invoeren.
Welke afdeling is vergunning verstrekker van dit project Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Onder welke discipline werkt de houder van de vergunning Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Indien ja waarmee en op welke hoogte

Welke Firma is gebruiker van de afzetting

Verzenden naar Facilities
In te vullen door Facilities
Verkeersmaatregel/omleiding project

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

☐ Naam Klik hier als
u tekst wilt invoeren.
Akkoord Facilities

Verzonden naar aanvrager naam

per mail

☐

DatumKlik hier

Akkoord☐

Aanvraagnummer Klik
Paraaf Klik hier als
als u een
hier als u tekst wilt
u tekst wilt
datum wilt
invoeren.
invoeren.
invoeren.
Datum Klik hier als u een datum wilt invoeren.

Af te melden door aanvrager bij Facilities
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Op heffing van verkeersmaatregel/omleiding

☐JA bijzonderheden Klik hier als u tekst wilt

invoeren.
Zie ook bijlage tekening : EFM-0Z9-0204-002BL000
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A.3.2.2.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Wegafzettingen
Deze regeling is van toepassing voor: Uniper Benelux Maasvlakte
• Begrippen
Aanvrager: De partij (Uniper Benelux) die de wegafzetting laat plaatsen om de
werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
• FAC: Facilities
• Verkeersplan: Tekening met tijdelijke verkeersmaatregelen
• Wegbeheerder: De wegbeheerder van Uniper Benelux, in deze vertegenwoordigd door de
afdeling FAC, telefoonnummer +31 181 88-6517.
• Toepassingsgebied
Deze regeling is van toepassing op alle tijdelijke verkeersmaatregelen op alle wegen bij
Uniper Benelux Maasvlakte, dit wil zeggen:
• ongeacht of het hele of gedeeltelijke wegafzettingen betreft;
• ongeacht of de werkplek zich op, naast, boven of onder de weg bevindt;
• ongeacht de tijdsduur waarbinnen de wegafzetting wordt gebruikt.
Deze regeling is uitsluitend van toepassing op tijdelijke verkeersmaatregelen.
Wettelijk kader
De wettelijke basis voor deze regeling is de Arbowet, die voorschrijft dat iedere arbeidsplaats veilig
moet kunnen worden betreden en verlaten. Wegafzettingen en andere tijdelijke
verkeersmaatregelen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wegafzettingen en
verkeersomleidingsroutes dragen er toe bij dat weggebruikers goed en tijdig kunnen anticiperen op
de gewijzigde situatie en deze snel kunnen overzien en begrijpen. De veiligheid van zowel de
verkeersdeelnemers als de achter de afzetting werkende personen is hiermee gediend.






Werkwijze
Aanmelden
De aanvrager meldt afzettingen minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden en
afzettingen van de halve weg minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
aan bij de Facilities. Hiervoor wordt het aanmeldformulier ( zie bovenstaand) gebruikt. Het
aanmeldformulier is digitaal in te vullen via Ping Site Facilities. De aanvrager ontvangt op
werkdagen binnen 24 uur terugkoppeling van Facilities.
Plaatsen
Voor iedere wegafzetting is een verkeersplan vereist; de aanvrager is verantwoordelijk voor
de aanwezigheid hiervan. Facilities is verantwoordelijk voor de inhoud van het verkeersplan.
Facilities beschikt over een standaard verkeersplan EFM-0Z9-0204-002BL000 (site
plattegrond). Voor overige situaties kan Facilities behulpzaam zijn bij het (laten) opstellen
van een verkeersplan. Facilities controleert en accordeert het verkeersplan. In het geval van
een hele wegafzetting voert hij indien nodig overleg met brandweer. Vervolgens draagt hij in
samenwerking met de aanvrager zorg voor het (laten) plaatsen van de wegafzetting conform
het verkeersplan.
Afnemen
De aanvrager controleert voor aanvang van zijn werkzaamheden of de wegafzetting is
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geplaatst conform het verkeersplan. Bij waargenomen gebreken(Dient hij dit aan te passen
volgens het goedgekeurde verkeersplan). Kan dit niet dan dient de aanvrager eerst weer te
overleggen met Facilities zodat na akkoord de wijzigingen alsnog kunnen worden
doorgevoerd in het verkeersplan. Daarbij dienen dan ook weer deze wijzigingen
gecommuniceerd te worden bij de belanghebbende (security en shiftleader).
 In stand houden
Na aanvang van de werkzaamheden is de aanvrager verantwoordelijk voor de wegafzetting
en daarmee verantwoordelijk voor het intact houden en schoonhouden van de wegafzetting.
Bij waargenomen schade aan de wegafzetting dient de aanvrager Facilities hier direct van in
kennis te stellen. De aanvrager draagt zorg voor herstel van de schade. Als de wegafzetting
niet conform het verkeersplan aanwezig is, zal Facilities de aanvrager er op wijzen en de
werkzaamheden stil te leggen totdat de wegafzetting weer aan het verkeersplan voldoet. In
ernstige gevallen zal de Facilities zelf direct het werk stilleggen.
 Wijzigen
Als wijziging van een wegafzetting noodzakelijk is, meldt de aanvrager dit direct
(telefonische) en via het aanmeldformulier aan Facilities. De aanvrager zorgt indien nodig
voor aanpassing van het verkeersplan, en draagt vervolgens zorg voor het aanpassen van de
wegafzetting. Voordat de aanvrager zijn werkzaamheden hervat, controleert hij de
wegafzetting opnieuw zoals beschreven onder ‘Afnemen’.
Verwijderen
Na beëindiging van de werkzaamheden zorgt de aanvrager er voor dat alle afzettingen
inclusief gebruikte middelen verwijdert zijn uit het tijdelijke werkgebied en laat dit gebied
schoon achter daarna meldt de aanvrager via het aanmeldformulier aan Facilities de
werkzaamheden af.
In geval van calamiteiten wijkt de te volgen werkwijze op de volgende punten af van het
bovenstaande.
• Tijdens kantooruren meldt de aanvrager de wegafzetting telefonisch bij Facilities. Facilities
beoordeelt de spoedeisendheid van het plaatsen van de wegafzetting. Als op de situatie geen
standaard verkeersplan van toepassing is, wordt de wegafzetting ter plekke afgenomen door
Facilities. Pas daarna mag de aanvrager met zijn werkzaamheden beginnen. Vervolgens zorgt
Facilities ervoor dat de wegafzetting, inclusief verkeersplan, indien nodig wordt aangepast
conform deze regeling. Tevens zal deze terstond aangeleverd worden bij het SCM (Security
Center Maasvlakte). SCM zal ook de brandweer informeren over deze wijziging in het
verkeersplan.
• Na kantooruren meldt de aanvrager de wegafzetting telefonisch bij de SMC, deze zullen de
wijziging opnemen in het verkeersplan welke van toepassing is, indien er een wegafzetting is die
niet conform voorstaande is gemeld, zal de beveiliging welke op ronde is, de wegafzetting ter
plekke opnemen en in het verkeersplan welke van toepassing is.
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