
 

Mededeling 
26 maart 2023 

 
 
Voertuigenbeleid Bedrijvenpark Botlek TA2023 
 
Tijdens de aankomende turnaround (20 maart tot en met 19 april) zullen er weer veel extra 
medewerkers en materieel op het terrein aanwezig zijn. Om de locatie voor iedereen veilig te houden en 
de bereikbaarheid voor hulpdiensten te garanderen, is het belangrijk dat wegen en installaties zoveel als 
mogelijk worden vrijgehouden.  
Dit kan alleen wanneer we het bedrijvenpark tijdens de TA zoveel mogelijk autovrij houden. 
Daarom worden voor de duur van de TA de regels voor autorisatie van voertuigen op het terrein 
aangepast. 
Met de partners is in het AOM-overleg besloten tot het wijzigen van het voertuigenbeleid. 
 
Wat houdt de wijziging in: 

• Vanaf zondag 19 maart 2023 worden alle toegekende toegangsrechten voor voertuigen 
stopgezet.  

• Iedereen wordt verzocht te parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen, te weten: 
o P4 Shin-Etsu 
o P5 Nobian 
o P2 geautoriseerd personeel Bedrijvenpark Botlek. 

• Parkeren op parkeerplaats P3 is alléén toegestaan voor kort parkeren ten behoeve van 
aanmelden bij de bedrijfsbeveiliging, leveranciers, tankwagens en bezoekers van kantoor.  
Personenauto’s parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. 

• Parkeren in de plant of buiten de aangegeven parkeervakken op het terrein is verboden. 
 
Autorisatie en parkeerkaarten 
Indien een autorisatie voor een voertuig noodzakelijk is, kunnen parkeerkaarten worden verstrekt. De 
parkeerkaarten kunnen worden aangevraagd met het aanvraagformulier voertuig toegang TA2023 bij: 
 
Shin-Etsu: Theo van Es: 06 – 1298 1200 / theo.vanes@shinetsu.nl  
                   In geval van afwezigheid: Jan Franken: 06 – 1879 6350 /  jan.franken@shinetsu.nl 
 
Nobian   : Tessa Bakker: 06 – 4689 4362 / tessa.bakker@nobian.com 

     In geval van afwezigheid: Harold Nemmers: 06 – 2720 4567 / harold.nemmers@nobian.com 
 
Speciale transporten en ondersteunende logistiek, waaronder reinigingsdiensten, water- en 
brandstofleveranciers worden afgestemd met bovenstaande contactpersonen voor toegangsautorisatie. 
Bevoorrading van containers in het TA Dorp wordt zo veel mogelijk binnen de afgesproken bloktijden 
afgestemd. 

▪ 10:30 uur tot 12:00 uur 
▪ 13:30 uur tot 14:30 uur 
▪ 15:30 uur tot 17:00 uur 
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Samen werken aan veiligheid 
Medewerking aan de genoemde maatregelen levert een belangrijke bijdrage aan een veilige TA.  
Door de veiligheidsregels toe te passen zorgen we niet alleen voor eigen veiligheid maar ook voor die 
van collega’s. Een veilige TA maken we immers samen. 
Vragen over het toegangsbeleid kun je mailen aan de contactpersonen voor autorisatie. 
 
 
 
Luc van Dijck 
Site Director 
 


