Veiligheids- en milieuvoorschriften
Voor iedereen die een werk moet uitvoeren op een locatie van Waterbedrijf
Groningen.
Waterbedrijf Groningen eist naleving van de veiligheids- en milieuvoorschriften door iedereen die op
een locatie van het Waterbedrijf werkt.

Waterbedrijf Groningen
Griffeweg 99, Groningen
Postbus 24
9700 AA Groningen

Algemene veiligheidsvoorschriften
 Werk veilig of werk niet! Gebruik de benodigde PBM.
 Volg altijd de aanwijzingen van borden en signaleringen op.
 Meld onveilige situaties en risico’s aan de leidinggevende.
 Blokkeer nooit trappen, (nood)uitgangen, reddingsmiddelen enz.
 Laat geen onbeveiligde gaten, kuilen, sleuven, obstakels e.d. achter.
 Breng jezelf of anderen niet in gevaar en spreek elkaar hier op aan.
 Gebruik machines en gereedschap waarvoor ze bedoeld zijn.
 Werk met gekeurd gereedschap en houdt kabels vrij van de vloer.
 Gebruik van pijpleidingen, stellingen e.d. als hijssupport is verboden.
 Na het werk moeten gebruikte gascilinders en slangen drukvrij zijn.
 Werk en reis niet onder invloed van alcohol of drugs.
Voordat je begint met een klus
 Meld je bij de operator en bespreek het werk (wat, waar, hoe lang) en stel zo nodig een TRA op.
 Een verstrekte werkvergunning moet je altijd bij je dragen.
 Zorg ervoor dat je in het bezit bent van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en dat je
weet hoe je deze moet gebruiken.
 Stel je op de hoogte van de inhoud van het ontruimingsplan.
 Bekijk vóórdat je begint of de werkplek veilig is en alle maatregelen uit de werkvergunning zijn
getroffen (LMRA). Als dat niet zo is, meld je dit bij degene die de vergunning heeft verstrekt.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Bij het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden is het gebruik van PBM verplicht. Iedereen wordt geacht in het bezit te zijn
van PBM. Zo nodig worden PBM beschikbaar gesteld door het Waterbedrijf. PBM moeten in goede staat zijn en worden
gehouden.
Maak uitsluitend gebruik van goedgekeurde PBM, let op het CE-keur en de houdbaarheidsdatum.
De gebruiker van PBM moet bekend zijn met het juiste gebruik ervan.
Op vele toegangsdeuren van Waterbedrijf locaties staat aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt
moeten worden. Het betreft een draagplicht!
Bodem- en/of grondwaterverontreiniging
 Voertuigen altijd stallen op een verharde ondergrond.
 Aftanken van materieel mag alleen op verharde ondergrond.
 (Milieu)gevaarlijke vloeistoffen altijd in lekbakken plaatsen.
 Op de werkvloer mag slechts een kleine voorraad (genoeg voor 1 dag) gevaarlijke stoffen
aanwezig zijn. Grotere hoeveelheden moeten in speciale ruimtes worden opgeslagen.
 Voertuigen en materieel alleen op de hiervoor bestemde plaatsen schoonmaken.
 Meld milieurisico’s bij de locatie verantwoordelijke.
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Geluidsoverlast en luchtverontreiniging
 Laat het materieel niet onnodig “draaien”.
 Houd rekening met “de buren” en werk niet buiten de reguliere werktijden.
 Het gebruik van radio’s mag nooit tot overlast leiden.
Afvalstoffen
 Ga netjes te werk en deponeer afvalstoffen gescheiden.
 Ga bewust met materialen om, voorkom verkwisting.
Energie- en grondstoffengebruik
 Laat het materieel niet onnodig “draaien”.
 Laat waterkranen niet onnodig lopen.
 Meld onnodig gebruik van grondstoffen of energie bij de locatie verantwoordelijke.
 Denk bij het verlaten van een ruimte aan het uitschakelen van het licht en andere apparaten.

Specifieke veiligheids risico’s bij Waterbedrijf Groningen
Gevaarlijke stoffen
 Op de locaties wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. De ruimten waarin de opslag plaatsvindt zijn
duidelijk aangegeven en verboden te betreden
Valgevaar, verdrinkingsgevaar en (bezink)bassins
 In de nabijheid van installaties en bassins is valgevaar aanwezig. Het is niet toegestaan in de
buurt van bassins te komen en de afrastering te negeren. Het slib in de bassins verhoogt het
verdrinkingsgevaar.
Gehoorbeschadiging
 In de bedrijfsruimtes kan een hoog geluidsniveau aanwezig zijn met kans op gehoorbeschadiging.
De draagplicht van gehoorbescherming wordt door signalering aangegeven.
Bewegende delen
 De installaties kunnen bewegende delen vatten. Pas op voor beknelling.
Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes
 Op diverse locaties zijn ruimtes gekenmerkt als een “besloten ruimte”. In deze ruimtes kan
verstikkingsgevaar optreden. Het is verboden om een besloten ruimte te openen en te betreden.

Uitsluitend met aantoonbare toestemming (b.v. een werkvergunning) mag van
bovenstaande verboden worden afgeweken.
Algemene telefoonnummers voor alle locaties:
Algemeen alarmnummer: 112
Hoofd BHV: 050 36 88 610 (kantooruren) / 06 22 97 65 72 (24h/dag)
Meet- en regelkamer Waterbedrijf Groningen: 050 36 88 753 (kantooruren)
Informatie balie Waterbedrijf Groningen: 050 36 88 858 (kantooruren)
Wachtdienst medewerker WBGr: 050 36 88 778 (24h/dag)
Wachtdienst medewerker North Water: 050 36 88 750 (24h/dag)
Hoe te handelen bij een ongeval
 Denk aan de eigen veiligheid.
 Zorg voor het slachtoffer.
 Waarschuw een BHV-er.
 Neem, als het veilig kan, maatregelen om verder gevaar te voorkomen.
 Blijf bij het slachtoffer totdat de hulpverlener arriveert. Als het slachtoffer zich in een besloten
ruimte bevindt, is het NIET toegestaan de besloten ruimte te betreden!
 Volg de aanwijzingen van de BHV en/of hulpverleningsdiensten op.
Ongevallen, incidenten en ‘bijna-raak’ meldingen moeten altijd worden gemeld. Gebruik hiervoor de
beschikbare formulieren of vraag ernaar.
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