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L3G 06.05.B.05 – Rook en open vuur
(ex proc 01.32)
Doel

Het doel van dit beleid is te voorkomen dat er incidenten gebeuren door het roken of
door open vuur op de site. Tevens wordt hiermee benadrukt hoe groot het belang is
van een goede gezondheid. Dit document geeft mede invulling aan het RCLT besluit
voor een algemeen rookverbod, ingaande 1/1/2010.
Dit document geeft mede invulling aan voorschrift 4a.1.3 van de milieuvergunning.

Toepassing

Het beleid is van toepassing op het hele Industry Park Terneuzen en geldt voor alle
personen die zich op het terrein bevinden.

Roken

Op het Industry Park Terneuzen mag niet worden gerookt zoals aangegeven door
middel van rookverbodsborden bij de toegangswegen naar het Industry Park
Terneuzen. Onder roken wordt ook verstaan het gebruik van elektronische sigaretten
of soortgelijke producten.
Dit rookverbod geldt:





Op het gehele Industry Park Terneuzen;
In en om het hoofdkantoor en de direct daaraan gelegen parkeerplaatsen;
Op de bezoekers- en vrachtwagen parkings bij beide toegangspoorten;
In het communicatiecentrum ‘de Boerderij’ en de direct daaraan gelegen
parkeerplaats.

Roken is alleen toegestaan:



Op de parkeerplaats bij het Boerengat binnen loopafstand voor bewoners van het
Hoofdkantoor en omliggende gebouwen buiten de het hekwerk van het Industry
Park;
Op de parking van de voormalige Waterfabriek aan de 10e straat voor
werknemers die hun werkplek op (en binnen het hekwerk van) het Industry Park
hebben.

Er zal voor medewerkers geen tijd beschikbaar worden gesteld om onder werktijd te
gaan om te kunnen roken.
Open vuur

Het is te allen tijde verboden om open vuur te maken binnen de grenzen van het
Industry Park zoals aangegeven op het informatiebord voor de ingang.
Werkzaamheden met open vuur mogen alleen plaatsvinden als een werkvergunning is
afgegeven voor heet werk volgens het daarvoor bestemde beleid L3G 06.05 L3S Heet
werk. Een uitzondering hierop is de oefenplaats van de brandweer.

Handhaving

De Department Leader moet:
 Het rookverbod en verbod op open vuur handhaven;
 Indien nodig het sanctiebeleid toepassen.
De contractor firma’s moeten nazien op naleving van dit beleid binnen hun eigen
organisatie en gebouwen.
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L3G 06.05.B.05 – Rook en open vuur, Vervolg
Referenties

Goedkeuring





Tabakswet; art. 11a, lid 1
Arbeidsomstandighedenwet; art. 3, lid 1a
Burgerlijk Wetboek, art 7:658, lid 1



Site milieuvergunning (d.d. 15 juni 2017)

Naam: U377060
Datum: 06-03-2018
MOC: EH&STNZ2017120015

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle
wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.
Datum

Naam

Wijzigingen

27 juli 2018

ND48715

Namen vervangen door man nummers ivm
privacy wetgeving.

6 maart 2018

U723944

Toevoeging van verbod op open vuur in lijn met
voorschrift 4a.1.3 van de milieuvergunning

25 april 2016

U762564

Toevoeging rooklokatie op terrein van de
voormalige Waterfabriek aan de 10e straat en
toewijzing rooklokaties aan Industry Park
medewerkers. EHS2016020042

24 september 2014

U723944

Wijzigingen Industry Park Terneuzen benaming
en toevoeging dat geen rooktijd beschikbaar
wordt gesteld tijdens werkuren. EHS2014080031

16 april 2014

U755995

Terneuzen service center veranderd in BPSC
Terneuzen

6 januari 2014

U392567

Toevoegen Boerengat als rooklocatie
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