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1

Inleiding

Als eigenaar en beheerder van infrastructuur heeft NOVEC een coördinerende rol te vervullen met
betrekking tot de veiligheid van bezoekers. Deze coördinerende rol is het natuurlijke gevolg van het
gegeven dat meerdere partijen toegang hebben tot de NOVEC -opstelpunten en gebouwen en aldaar
werkzaamheden willen (doen) uitvoeren.
NOVEC treedt ook op als verhuurder van de opstelpunten op hoogspanningsmasten van TenneT.
Omdat TenneT de locatie-eigenaar is en de bijbehorende verantwoordelijkheden voor veiligheid niet
contractueel aan NOVEC zijn overgedragen, blijft TenneT hiervoor verantwoordelijk.
Wanneer meerdere partijen toegang hebben tot locatie in eigendom en/of beheer van NOVEC
kunnen de activiteiten van de ene partij een veiligheidsrisico inhouden voor een andere partij. Zo
brengt het bijvoorbeeld een extra risico met zich mee wanneer twee verschillende partijen
tegelijkertijd op enige hoogte in een zendmast werkzaamheden uitvoeren i.c., de bovenste
werknemer laat iets vallen. Dit extra risico kan eenvoudig beheerst worden met organisatorische
maatregelen: voorkom dat meerdere partijen tegelijkertijd op hoogte werken. Uitvoering van
werkzaamheden vraagt om coördinatie.
Er zijn ook werkzaamheden die wel (al dan niet na het nemen van specifieke maatregele n)
tegelijkertijd plaats kunnen vinden zonder dat dit een onacceptabele toename van het
veiligheidsrisico met zich meebrengt. Het is bijna triviaal dat in een gebouw meerdere technici
tegelijkertijd veilig aan zenders kunnen werken. Wanneer er in de mast wordt gewerkt, kunnen
zendertechnici ook veilig in een gebouw werken. Bij het betreden en het verlaten van het
terrein/gebouw moet dan wel het afvalrisico 1 geborgd worden. Dit laatste is een voorbeeld waarbij
voorwaardelijk werkzaamheden tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd.
Wanneer een partij een aanvraag indient voor werkzaamheden gedurende een periode die reeds aan
een andere partij is toegekend, zal NOVEC nagaan of de werkzaamheden op verantwoorde wijze
tegelijkertijd plaats kunnen vinden. Mocht het tegelijkertijd uitvoeren van de werkzaamheden van
beide partijen risico’s met zich meebrengen die alle goed beheersbaar zijn, dan leidt dit tot een
voorwaardelijke goedkeuring. De voorwaarde is dat partijen gezamenlijk aantonen dat voldaan wordt
aan de eisen die de wet stelt aan het werken van meerdere partijen op de bouwplaats waaronder:
• Eenduidige bevoegde coördinatie;
• Toezicht op werkzaamheden.
Uit bovenstaande zal duidelijk zijn dat coördinatie van werkzaamheden vooraf noodzakelijk is. De
algemene coördinerende rol ligt van nature bij NOVEC omdat deze als eigenaar of beheerder kan
weten wie en waarvoor bezoekers aanwezig zijn op haar infrastructuur.
NB: De coördinerende rol van NOVEC is te onderscheiden van een Arbo verantwoordelijkheid.
NOVEC heeft geen Arbo verantwoordelijkheid voor werknemers van huurders omdat de
‘opdrachtgever-opdrachtnemer’ relatie ontbreekt. Indien opdrachtnemers van NOVEC de
infrastructuur bezoeken kan dat anders liggen. Dit hangt samen met de onderlinge contractuele
afspraken (of Arbo-verantwoordelijkheid volledig is overgedragen).

1 Met de term ‘afvalrisico’ wordt bedoeld dat voorwerpen van de mast/toren/bordes kunnen afvallen.
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Betrokken partijen

Op de NOVEC sites acteren meerdere partijen. Dit kunnen zijn:
-

De operators en hun aannemers en onderaannemers.
De landlord en andere gerechtigden.
Personeel van NOVEC en haar aannemers.

Operators en opdrachtnemers kunnen ervoor kiezen werkzaamheden uit te besteden bij
(onder)aannemers. NOVEC heeft geen contractuele relatie met deze (onder)aannemers. De
coördinerende rol van NOVEC beperkt zich tot die partijen die gerechtigd zijn om een melding
werkzaamheden2 in te dienen.

2.1

Communicatie vanuit NOVEC

NOVEC communiceert, in zake veiligheid, in principe met de projectverantwoordelijke zoals vermeld
in het V&G-plan horende bij de melding werkzaamheden. Indien NOVEC bij de uitvoering van
werkzaamheden ongewenste zaken constateert, dan zal NOVEC de project -verantwoordelijke
conform ingediend V&G-plan hierop aanspreken, ook als de problemen worden veroorzaakt door
onderaannemers.
Mocht NOVEC niet tot overeenstemming komen met de projectverantwoordelijke, dan is een
‘escalatietraject’ mogelijk via de Arbo coördinator (of iemand met vergelijkbare functie) van de
betreffende organisatie.

Klanten van NOVEC

Opdrachtnemers
van NOVEC

Aannem ers
en
Onderaannem ers

Telecom
operators

Aannem ers
m astbouw
Onderaannem ers

NOVEC
Om roep
operators

Aannem ers
onderhoud

TenneT

Landlords

2 Op de website van NOVEC staat een formulier “melding werkzaamheden” waarop partijen kunnen aangeven dat ze
werkzaamheden willen gaan uitvoeren. Voor NOVEC is dit het triggermoment om in actie te komen.
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Voorwaarden voor coördinatie in zake veiligheid

NOVEC kan haar coördinerende rol alleen uitvoeren wanneer aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:

3.1 Een sluitende toegangsregeling
Het is voor geen van de betrokken partijen wenselijk dat gebouwen en terreinen door iedereen zo
maar vrij betreden kunnen worden. De eerste voorwaarde voor het kunnen uitvoeren door NOVEC
van een coördinerende rol is dus een sluitende toegangsregeling. Iedereen die eigendommen van
NOVEC bezoekt, meldt dit aan bij NOVEC, conform het RAP.
Reguliere werkzaamheden
Werkzaamheden worden vooraf aangemeld met behulp van het formulier “melding werkzaamheden” op de website van NOVEC. Hiermee wordt o.a. de naam van de projectleider, de begin- en
einddatum van het bezoek en een korte beschrijving van de werkzaamheden geregistreerd.
Storingen/calamiteiten
In geval van dringende noodzaak (storing/calamiteit) mag men de aanmelding achteraf doen. Indien
een partij als gevolg van een dringende noodzaak onaangemeld een NOVEC-locatie wil betreden, en
op de locatie blijkt dat er beperkingen op grond van veiligheid zijn vanwege al in uitvoering zijnde
werkzaamheden, dan zal de bezoekende partij de volgende acties ondernemen:
•
•
•
•

Bezoeker neemt eerst contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor veiligheid van
het lopende project (deze persoon wordt hier de ‘veiligsheidspersoon ter plaatse’ genoemd).
Bezoeker overlegt met de veiligsheidspersoon ter plaatse onder welke voorwaarden de
spoedeisende werkzaamheden veilig kunnen worden verricht.
De noodzakelijke extra veiligheidsmaatregelen worden genomen.
Indien de spoedeisende werkzaamheden niet op veilige wijze kunnen samengaan met de
werkzaamheden in het kader van het lopende project, dan kan de onaangemelde bezoeker de
locatie pas betreden op het moment dat de veiligheidsbeperkingen zijn opgeheven.

3.2 Partijen voorzien NOVEC van benodigde informatie
Partijen die werkzaamheden willen (doen) uitvoeren, voorzien NOVEC vooraf van informatie.
Hieronder verstaan we onder andere:
•
•
•
•
•

De aard van de uit te voeren werkzaamheden
De data en tijden waarop de werkzaamheden gepland zijn
V&G-plan met daarin de naam van de projectverantwoordelijke en de coördinator
uitvoeringsfase (en anderen met telefoonnummers, etc.)
RI&E, horend bij het V&G-plan
Informatie over antennes/zendervermogens etc.
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Let op:
Verandering van zendervermogen bij omroepzendsystemen moet ook gemeld worden omdat dit de
EM-zonering beïnvloedt. Indien dit niet gebeurt, kan NOVEC haar bezoekers niet adequaat
informeren over voorkomende EMF-risico’s en haar coördinerende taak niet goed op zich nemen.

3.3 NOVEC voorziet contractpartijen van benodigde informatie
NOVEC heeft een verantwoordelijkheid voor veiligheid en bijbehorende maatregelen. NOVEC
voorziet daarom op verzoek de projectverantwoordelijke van de contractpartijen van inform atie
betreffende voorkomende gevaren.
Deze staan vermeld in de volgende documenten:
- Specifieke RI&E voor een telecomsite
- Generieke RI&E m.b.t. telecomsystemen
- Risicoprofiel voor omroepsites.
Bovenstaande documenten zijn door de huurders en hun aannemer s opvraagbaar.

3.4 Gedragscode
Omdat organisaties verschillen, zullen ook de Arbo documenten per bezoekende partij verschillen.
Dit hoeft geen bezwaar te zijn zolang op verantwoorde wijze invulling gegeven wordt aan de
essentiële eisen en de wettelijke bepalingen. Belangrijk is dat risico’s worden genoemd en
beheersmaatregelen opgesomd.
Voor alle duidelijkheid is het goed een aantal regels te hanteren die voor alle bezoekers (en NOVEC
zelf) gelden. De uitvoering van werkzaamheden door de ene partij kan immers een veiligheidsrisico
inhouden voor iemand anders.
Basisregels:
•
Werkzaamheden zijn vooraf aangemeld.
•
NOVEC heeft de aangemelde werkzaamheden beoordeeld..
•
Bezoekers zijn geautoriseerd.
•
Bezoeker heeft kennis van het RI&E/risicoprofiel en/of het V&G-plan (indien van toepassing).
•
De bezoeker is voldoende geschoold/getraind voor de werkzaamheden die hij uitvoert.
•
Passende veiligheidsmaatregelen zijn genomen.
•
Aan de voorwaarden voor uitvoering van de werkzaamheden is vold aan.
•
Bezoekers houden zich aan de VCA-regels.
•
Instructies gegeven op de locatie door NOVEC medewerkers worden terstond opgevolgd.
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