
Specificatie sloop-en/of bouwveiligheidsplan plus (BLVC-plan) 

 

Het bouwveiligheidsplan plus (BLVC-plan) kader vormt de basis voor de uitvoerende partij wanneer 
de uitvoering, al dan niet in fases, wordt voorbereid. Dit kader bevat op hoofdlijnen alle informatie 
die nodig is. 
Het is een dynamisch document dat zo is opgebouwd, dat hoe verder in de uitvoeringsfase hoe, 
meer gedetailleerde informatie verstrekt kan worden. Voor het opstellen van een 
sloopveiligheidsplan kan dit kader eveneens worden gebruikt. 

 
Het bouwveiligheidsplan plus (BLVC-plan) dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
 

1. Inleiding 
 Doel 
 Aanleiding 

 Omschrijving project, inclusief project- en werkgrens 
 Planning van diverse fasen  
 Plankaart gebied 

 
2. Omgevingsscan huidige omgeving 

 Omschrijving huidige situatie 
 Openbaar vervoer en overzicht haltes 

 Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten 
 (Bijzondere) transporten 
 (Invalide) parkeermogelijkheden 
 Laad- en losmogelijkheden 
 Fietsroutes 
 Bijzondere ontsluitingen 

 

3. Bereikbaarheid 
 Hoe wordt aangereden? 
 Hoe zijn/blijven omliggende panden bereikbaar? 
 In hoeverre zorgt de inzet van groot materieel voor een beperkte bereikbaarheid? 

 
4. Leefbaarheid 

 Parkeren voertuigen werknemers 
 Tijden dat er gewerkt wordt 

 Afvoer (huis) vuil 
 Overzicht van maatregelen gericht op (het voorkomen) van schade als gevolg van 

werkzaamheden, denk aan vooropname en cirkel van gebouwen/woningen waar 
een vooropname wordt gemaakt. 

 Houden toezicht netheid terrein 

 Sociale veiligheid 
 Voorkomen geluidsoverlast 
 Sociale veiligheid 

 
5. Veiligheid 

 Afscherming werkterrein 

 Verdeling verantwoordelijkheid (aannemer/onderaannemer) 

6. Communicatie  
 Inzicht geven in voorafgaande participatie en communicatie 
 Duidelijk maken wie/welke partij waarvoor aanspreekbaar is 
 Wie is voor betrokkenen uit de omgeving en gemeente aanspreekpunt? 
 Met wie communiceert u? 

 Welke middelen gebruikt u daarvoor? 

 Hou houdt u de gemeente op de hoogte van de communicatie? Stuurt u ons een 
kopie van de informatie die ook betrokkenen ontvangen? 

 
Bijlage: 
Overzicht evenementen 
Projecten waarmee raakvlak bestaat. 

Bouwveiligheidsplan/inrichting en gezondheidsplan 


