Procedure Vrijgevingsbewijs

1. Start ontwerpfase. De aanleiding tot de voorgenomen werkzaamheden kan divers zijn. Zoals gepland onderhoud, renovatie of naar
aanleiding van een storing of calamiteit.
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2. Randvoorwaarden van de afdeling worden door de initiatiefnemer
of opdrachtgever geïnventariseerd.
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3. Na de inventarisatie en het (zo nodig) inwinnen van advies van
afdeling Water wordt een Programma van Eisen (PvE) of een Specifiek Programma van Eisen (SPvE) door de opdrachtgever opgesteld.
Dit wordt samen met de opdracht naar de ontwerpende partij, veelal
het Ingenieursbureau Rotterdam (IGR), gestuurd. De opdracht kan
uitgeschreven worden door de afdeling Water. Omdat op bijna alle
soorten werkzaamheden in of aan riolen, persleidingen of gemalen
het Bouwprocesbesluit van toepassing is, moet in de opdracht ook
worden opgenomen dat de ontwerpende partij een Veiligheid en
gezondheid (V&G)-coördinator ontwerpfase aantelt die onder andere
een V&G plan opstelt.
4. Voor het uitwerken van de opdracht wordt, afhankelijk van het
soort werk, de Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken
(RSPW) en/of de 10-fasen procedure (gemaal/persleiding) of het
proces ‘regulier Rioolonderhoud’ gevolgd. De V&G-coördinator ontwerpfase stelt onder andere het V&G plan ontwerpfase op. Een V&G
plan is een opsomming van te voren in te schatten, niet gebruikelijke,
veiligheidsrisico’s, eventueel voorzien van voorstellen ter voorkoming van die risico’s.
5. Na akkoord van de opdrachtgever met het ontwerp en controle
van het V&G-plan ontwerpfase, maakt de ontwerpende partij een
bestek waarin ondermeer het V&G-plan ontwerpfase is opgenomen.
Ook wordt in dit bestek opgenomen dat de uitvoerende partij een
V&G-coördinator moet aanstellen.
6. Na goedkeuring van het bestek door de opdrachtgever, wordt door
de ontwerpende partij de aanbesteding en gunning van het werk in
samenwerking met de afdeling Aanbestedingszaken geregeld.
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7. Als bekend is wie het werk gaat uitvoeren, wordt op initiatief
van de ontwerpende partij een vooroverleg met Procesbeheer, de
ontwerpende en de uitvoerende partij gehouden. Procesbeheer
bepaalt op de procesvoering van de afdeling Water gedurende de
werkzaamheden een normale procesvoering (NP) of een afwijkende procesvoering (AP) moet zijn. De afspraken worden op het
vooroverlegformulier vastgelegd. De ontwerpende partij zorgt voor
de verslaglegging. Het afronden van stap 7 is het einde van de
ontwerpfase.
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8. Start uitvoeringsfase. Voorbereidingen van het werk door de
uitvoerende partij(en). Aanstelling directievoerder door / vanwege
opdrachtgever.
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9. Voor aanvang van de werkzaamheden vindt het startoverleg
plaats. Hierbij zijn de V&G-coördinator uitvoeringsfase, de directievoerder en procesbeheer aanwezig. Tijdens het overleg wordt
bekeken of er uitgangspunten uit de ontwerpfase zijn gewijzigd. Als
dat zo is, wordt bepaald wat de gevolgen zijn voor de procesvoering
van Watermanagement (WM) en welke aanpassingen nodig zijn.
Wijzigingen, gevolgen en aanpassingen worden op het startoverlegformulier vastgesteld. De directievoerende partij zorgt voor verslaglegging. De V&G coördinator uitvoeringsfase dient via de directievoerder een aanvraag bij procesbeheer in voor de verstrekking va
een vrijgevingsbewijs (VGB). Werkzaamheden in of aan rioleren,
persleidingen of gemalen in beheer bij de afdeling Water, mogen
niet gestart worden zonder het VGB. Het VGB geeft de periode aan
waarbinnen door de uitvoerende partij aan het systeem of object
gewerkt mag worden.

Startoverlegformulier

9
Startoverleg

Aanvraag VGB

10
Bepalen AP of NP

11
Aanmaken VGB

Aanvraag VGB
Verslag Startoverleg

VGB

10. Na ontvangst van de aanvraag voor de verstrekking van een
VGB gaat procesbeheer na of het om een AP of NP situatie gaat.
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11. Er wordt gestart met het aanmaken van een VGB.
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13. In het stappenplan zijn in chronologische volgorde de door de
afdeling uitvoering voor, tijdens en na de werkzaamheden uit te
voeren handelingen vastgelegd. Procesbeheer bepaalt of het stappenplan conflicteert met de op dat moment geldende procesvoering
en andere uitgegeven VGB’en. Het stappenplan moet aantoonbaar
geverifieerd zijn door de betrokken procesbeheerder van de Centrale
Proces en Regelkamer Water (CPRW) en is voor intern gebruik door
de afdeling Water.
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12. In geval van een AP maakt Procesbeheer een VGB en een stappenplan aan. In geval van een NP wordt stap 13 overgeslagen en
naar stap 14 overgegaan.
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14. Na aanmaak van het VGB, verschijnt deze op het intranet /
Geografische Informatie Systeem (GIS-web). Het VGB wordt via de
directievoerder aan de uitvoerende partij verstrekt. De uitvoerende
partij kan de werkzaamheden starten binnen de geldigheidsduur
van het VGB. Bij dreigende overschrijding van de geldigheidsduur
van het VGB moet de uitvoerende partij (zowel in- als extern) via de
directievoerder een nieuw VGB bij procesbeheer aanvragen. Procesbeheer doorloopt vervolgens een verkorte procedure (vanaf stap 7).
15. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ziet Procesbeheer
toe op de handhaving van de ingestelde bedrijfssituatie. De uitvoerende partij heeft altijd het recht om (eventuele) wijzigingen in het
werk volgens het stappenplan te controleren.
16. Bij het beëindigen van de werkzaamheden (inclusief een eventuele beproeving van het object op de juiste werking en de acceptatie
van het werk door de directievoerder) levert de uitvoerende partij
het door alle partijen ondertekende VGB via de directievoerder in bij
procesbeheer.
17. Na ontvangst van het VGB laat procesbeheer de oorspronkelijke bedrijfssituatie herstellen, al dan niet door het stappenplan.
Uitvoering meldt de beëindiging van deze herstelactiviteiten aan
procesbeheer.
18. Het VGB wordt door procesbeheer afgemeld in het systeem.
Procesbeheer archiveert alle bijbehorende stukken. Einde uitvoeringsfase.

