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1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    

1.11.11.11.1 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

Voor u ligt de vraagspecificatie deel 2 met betrekking tot de niet-openbare aanbesteding voor de 
realisatie van de sportboulevard in Hardenberg, gemeente Hardenberg. In Vraagspecificatie deel 
2 worden de procesmatige eisen welke worden gesteld aan de inschrijver omschreven. 
 
Vraagspecificatie deel 2 is onderdeel van  het contract welke is opgesteld op basis van de 
Uniforme administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAV-GC 2005) en is 
opgebouwd uit de volgende samenhangende contractdocumenten: 

• De Basisovereenkomst; 
• De Vraagspecificatie, bestaande uit delen 1 en 2, inclusief bijbehorende annexen; 
• Inschrijvingsleidraad 
• Eventuele Nota’s van Inlichtingen; 
• Eventuele Nota(‘s) van Aanvulling; 
• UAV-GC 2005; 
• Inschrijving. 

 
Vraagspecificatie deel 2 bevat de eisen die worden gesteld aan: 

• de Werkzaamheden en de resultaten daarvan, die de Opdrachtgever minimaal 
noodzakelijk acht voor een succesvolle realisatie van het Werk. 

• de beschrijving van de processen van de Deelnemer/Opdrachtnemer die de 
Opdrachtgever noodzakelijk acht voor een beheerste contractuitvoering. 

1.21.21.21.2 ContractbeheersingsfilosofieContractbeheersingsfilosofieContractbeheersingsfilosofieContractbeheersingsfilosofie    

Voor de onderhavige Overeenkomst is gekozen voor een aanpak van systeemgerichte 
contractbeheersing door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wenst, tot op bepaalde hoogte, 
zoveel mogelijk op afstand te staan van het ontwerp- en uitvoeringsproces van de 
opdrachtnemer. 
 
Desondanks heeft Opdrachtgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de realisering 
van het project. Met het oog daarop wordt van de Opdrachtnemer een beheerste werkwijze en 
borging daarvan geëist waardoor het project op een veilige en beheerste wijze wordt 
gerealiseerd en daarmee aan de gestelde eisen voldoet. De eisen die uit deze systematiek 
voortvloeien zijn nader uitgewerkt in de voorliggende Vraagspecificatie deel 2. Indien 
Opdrachtnemer een werkwijze implementeert die voldoet aan de eisen zoals opgenomen in deze 
Vraagspecificatie deel 2, hetgeen hij aan de Opdrachtgever inzichtelijk moet maken, geeft dit de 
Opdrachtgever in beginsel het vertrouwen dat het eindresultaat aan de gestelde eisen zal gaan 
voldoen. 
 
Opdrachtgever blijft te allen tijde bevoegd te toetsen en te accepteren. Gegeven de wens om op 
afstand te blijven zal Opdrachtgever met name toetsen of het kwaliteitsmanagementsysteem 
(KMS) van de Opdrachtnemer functioneert en de registraties van Opdrachtnemer betrouwbaar 
zijn. Om tot dit oordeel te kunnen komen maakt Opdrachtgever gebruik van een mix van audits, 
systeem-, proces- en producttoetsen. 
 
Deze toetsen zullen in beginsel betrekking hebben op de beheersing van het kwaliteitssysteem 
(systeemtoetsen). Daarnaast kunnen toetsen tevens betrekking hebben op voorbereiding en 
uitvoeringsprocessen (procestoetsen) dan wel op gerealiseerde producten (productniveau). Uit te 
voeren toetsen worden door de Opdrachtgever risicogestuurd ingepland. De Opdrachtnemer 
dient te allen tijde zijn medewerking te verlenen aan toetsen welke door de Opdrachtgever 
worden uitgevoerd. 
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De documenten uit deze Vraagspecificatie die de Opdrachtgever wenst te toetsen c.q. te 
accepteren uit hoofde van haar toetsings- of acceptatiebevoegdheid, staan genoemd in Annex III 
Acceptatieplan en Annex IV Toetsingsplan. 

1.31.31.31.3 LeeswijzerLeeswijzerLeeswijzerLeeswijzer    

Hoofdstuk twee start met de wijze waarop het projectmanagementsysteem dient te worden 
opgezet. Er wordt tevens ingegaan op de wijze waarop interactie tussen de Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer tot stand dient te komen. 
 
Hoofdstuk drie gaat in op het omgevingsmanagement. Onderdelen welke onder andere aan bod 
komen zijn: vergunningen en communicatie . 
In hoofdstuk vier wordt het Technisch Management gedurende de voorbereidings- en 
ontwerpfase behandeld, waarin bijvoorbeeld de methode tot het komen tot oplossingen wordt 
behandeld. 
 
Hoofdstuk 5 bevat de eisen ten aanzien van het Technisch Management gedurende de 
uitvoeringsfase. Een onderdeel van het Technisch Management is het beheer en onderhoud 
gedurende ** jaar. 
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2222 Projectmanagement 

Het proces projectmanagement is opgedeeld in de volgende deelprocessen: 
• Opstellen Projectmanagementplan (PMP); 
• Opstellen WBS en werkpakketbeschrijvingen; 
• Interactie met de Opdrachtgever; 
• Veiligheid- en gezondheidsmanagement; 
• Planningsmanagement; 
• Financieel management. 

Alle in dit kader genoemde documenten dienen op verzoek direct beschikbaar te worden gesteld 
aan de Opdrachtgever, los van benoemde toetsings- en/of acceptatiemomenten. 

2.12.12.12.1 Opstellen Projectmanagementplan (PMP)Opstellen Projectmanagementplan (PMP)Opstellen Projectmanagementplan (PMP)Opstellen Projectmanagementplan (PMP)    

2.1.1. Doelstelling 

Opdrachtnemer dient een projectmanagementsysteem (PMS) in te richten en te onderhouden, 
welke alle onderdelen bevat die noodzakelijk zijn om de projectdoelstellingen ten aanzien van 
tijd, geld, kwaliteit, duurzaamheid, omgeving en veiligheid te realiseren. Dit 
Projectmanagementsysteem, inclusief onderliggende plannen en procedures, wordt beschreven 
in het door de Opdrachtnemer op te stellen Projectmanagementplan (PMP). 

2.1.2. Activiteiten 

Het opstellen van een PMP, dat gedurende de gehele periode van gunning tot en met de 
onderhoudsfase wordt nageleefd. 

2.1.3. Proceseisen 

Uitgangspunt voor deze Vraagspecificatie is de norm ISO-9001. Deze norm legt eisen op aan de 
(bedrijfs)organisatie met betrekking tot kwaliteitsmanagement. Het PMP dient de processen te 
beschrijven met betrekking tot het kwaliteitsmanagement in dit project, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. 
 
De Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van deze Overeenkomst te beschikken over een 
kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO-9001 dat van toepassing is op de aard van 
de Werkzaamheden. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificerende instelling die 
daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling. 
 
Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een combinatie, dan is het toegestaan om voor niet 
gelijkwaardige Werkzaamheden onderdelen uit het meest relevante 
kwaliteitsmanagementsysteem van toepassing te verklaren in het PMP. Op gelijkwaardige 
Werkzaamheden dient één kwaliteitsmanagementsysteem van toepassing te zijn. 

2.1.4. Producteisen 

Het PMP wordt beschouwd als het kwaliteitsplan in de zin van de UAV-GC 2005 §19-2 en moet ter 
acceptatie worden ingediend, zie Annex III. 
 
Opdrachtnemer heeft de vrijheid om het PMP als één document vorm te geven of te besluiten dit 
op te splitsen naar een topdocument met onderliggende documenten. In dat geval wordt het 
PMP gevormd door het topdocument in combinatie met de onderliggende documenten. 
De beschrijvingen in PMP-documenten dienen concreet en ondubbelzinnig uitgewerkt te worden 
volgens het SMART principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden). In 
de beschrijvingen dient de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
betrokken functionarissen eenduidig te worden vastgelegd. 
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Het PMP dient alle processen van deze Vraagspecificatie deel 2 af te dekken en te worden 
opgebouwd in overeenstemming met de structuur zoals deze in deze Vraagspecificatie deel 2 is 
gehanteerd. 

2.22.22.22.2 Opstellen Work Breakdown Structure (WBS) en werkpakketbeschrijvingenOpstellen Work Breakdown Structure (WBS) en werkpakketbeschrijvingenOpstellen Work Breakdown Structure (WBS) en werkpakketbeschrijvingenOpstellen Work Breakdown Structure (WBS) en werkpakketbeschrijvingen    

2.2.1. Doelstelling 

Een Work Breakdown Structure (WBS) heeft tot doel inzicht te verschaffen in de werkzaamheden 
die zijn beoogd om een resultaat te verkrijgen dat voldoet aan de in Vraagspecificatie deel 1 
beschreven eisen. 

2.2.2. Activiteiten 

Het opstellen van een decompositie van de werkzaamheden in samenstellende werkpakketten 
doormiddel van een grafisch weergegeven structuur. 

2.2.3. Proceseisen 

De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden onder te brengen in werkpakketten, deze 
werkpakketten te structureren in een WBS en verder te decomponeren op basis van de (te 
ontwikkelen) objectenboom. Werkzaamheden uit het Technisch Management dienen herkenbaar 
te worden gekoppeld aan objecten uit de objectenboom. 
 
Er mag pas gestart worden met de werkzaamheden zoals beschreven in de werkpakketten nadat 
het verificatieplan en/of keuringsplan en de benodigde procedures, ter kennis zijn gebracht aan 
de opdrachtgever, dan wel zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever. 

2.2.4. Producteisen 

De WBS bevat de beschrijving van de decompositie van de Werkzaamheden in samenstellende 
werkpakketten door middel van een grafisch weergegeven structuur. 
 
De WBS dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen: 

• In de WBS dienen tevens de activiteiten uit deze Vraagspecificatie te worden 
meegenomen. 

• De Opdrachtnemer is vrij in indeling van Werkpakketten en daarmee ook de toedeling 
van activiteiten naar Werkpakketten. Opdrachtnemer is hierbij niet gehouden aan een 
indeling overeenkomstig de door Opdrachtgever opgestelde objectenboom uit 
Vraagspecificatie deel 1; De elementen op het laagste niveau van de WBS bestaan uit 
Werkpakketten (WP’s) en daarbinnen Werkpakketactiviteiten (WPA’s); 

• WP’s dienen te worden voorzien van een heldere en complete werkpakketbeschrijving. 
De output van werkpakketten dient een fysiek en waarneembaar resultaat op te leveren. 

• Elk Werkpakket en elke Werkpakketactiviteit dient een uniek nummer (WBS-code) en 
unieke, heldere en complete omschrijving te hebben; 

• Een Werkpakket – en daarbinnen de Werkpakketactiviteiten – moeten een duidelijk 
gedefinieerde begin- en einddatum hebben; 

• Indien risico’s zijn verbonden aan een werkpakket dienen beheersmaatregelen te zijn 
benoemd bij de input van een werkpakket. 

2.32.32.32.3 Interactie met de OpdrachtgeverInteractie met de OpdrachtgeverInteractie met de OpdrachtgeverInteractie met de Opdrachtgever    

2.3.1. Doelstelling 

Interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gedurende de contractuitvoeringsfase is 
gericht op het tijdig informatie uitwisselen over de voortgang en coördinatie van 
Werkzaamheden met als doel het vertrouwen in stand te houden dat Opdrachtnemer het proces 
voldoende beheerst om tot de gewenste resultaten te komen om tijdig te kunnen anticiperen en 
bij risico’s beheersmaatregelen te kunnen treffen. 
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2.3.2. Activiteiten 

• Het opstellen en tijdig aanleveren van voortgangsrapportages; 
• Het opstellen en indienen van VTW’s (verzoek tot wijziging); 
• Het voeren van overleggen met Opdrachtgever. 

2.3.3. Proceseisen 

VoortgangsrapportagesVoortgangsrapportagesVoortgangsrapportagesVoortgangsrapportages    
De Opdrachtnemer dient: 

• Voor elke periode van vier weken een voortgangsrapportage op te stellen; 
• De rapportage uiterlijk 5 werkdagen na aflopen van de rapportageperiode bij de 

Opdrachtgever in te dienen. 
 
OverleggenOverleggenOverleggenOverleggen    
Opdrachtnemer organiseert: 

• Direct na gunning een Project Start Up bijeenkomst (PSU); 
• Gedurende de Uitvoeringsfase tenminste 1 maal per 4 weken, doch vaker indien relevant, 

een projectoverleg. Hierin wordt in hoofdzaak het voortgangsrapport besproken. Het 
projectoverleg vindt uiterlijk twee weken na de rapportageperiode plaats; 

• Gedurende de Onderhoudsfase tenminste 1 maal per 6 maanden, doch vaker indien 
relevant, een onderhoudsoverleg. Hierin wordt het (geactualiseerde) beheer en 
onderhoudsplan, alsmede de te verwachten werkzaamheden besproken. Het 
projectoverleg vindt uiterlijk twee weken na de rapportageperiode plaats; 
 

Opdrachtnemer dient: 
• Het contractoverleg inzake alle contractuele aspecten welke voortvloeien uit door één 

der partijen voorgestelde wijzigingen, wat tenminste 1 maal per 4 weken plaatsvindt, 
doch vaker indien relevant, bij te wonen; 

• Ten behoeve van de projectoverleggen een vergaderruimte, op de projectlocatie te 
verzorgen; 

• De verslaglegging van het projectoverleg en alle overige overleggen behoudens het 
contractoverleg te verzorgen; 

• Verslagen inclusief bijbehorende documenten binnen 7 dagen na datum van het 
betreffend overleg bij Opdrachtgever in te dienen; 

• Opdrachtgever in staat te stellen om bij een overleg tussen de Opdrachtnemer en derden 
(niet zijnde leveranciers, onderaannemers en leveranciers) aanwezig te zijn. De 
Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever tijdig over de plaats en het tijdstip van het 
te voeren overleg. 

 
De contractoverleggen en onderhoudsoverleggen vinden plaats op het gemeentehuis van de 
gemeente Hardenberg. De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van het contractoverleg. 
De Opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging van het onderhoudsoverleg. 
Na goedkeuring respectievelijk vaststelling dienen de verslagen door de partijen als bindend te 
worden beschouwd. 

2.3.4. Producteisen 

VoortgangsrapportagesVoortgangsrapportagesVoortgangsrapportagesVoortgangsrapportages    
Het voortgangsrapport dient tenminste de volgende informatie te bevatten: 

• Samenvatting van de belangrijkste resultaten; 
• Actuele planning (zie §3.2); 
• Actueel vergunningenregister (inclusief statusoverzicht); 
• Alle (voorstellen tot) Wijzigingen op deze Overeenkomst; 
• Overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 
• Overzicht van het aantal nieuwe, openstaande en gesloten afwijkingen tijdens de van 

toepassing zijnde rapportageperiode en de gemiddelde doorlooptijd van afwijkingen; 
• Gedurende de Uitvoeringsfase: 

o V&G-incidenten en bijna-ongevallen van de voorgaande periode; 
o Op het werk geleverde en te keuren materialen; 
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o Geactualiseerde verwachting voor verkeershinder; 
o (Verslagen van) communicatiemomenten; 
o Keuringsmomenten (bijwoon- en/of stoppunten); 
o Klachten en maatregelen. 

 
Tijdens de Onderhoudsfase dienen tevens voortgangsrapportages te worden ingediend. Eisen 
hieromtrent zijn beschreven in §6.7 van deze Vraagspecificatie. 
 
Een Verzoek Tot Wijziging (VTW)Een Verzoek Tot Wijziging (VTW)Een Verzoek Tot Wijziging (VTW)Een Verzoek Tot Wijziging (VTW)    
Een Verzoek tot Wijziging op de Overeenkomst dient de volgende zaken te bevatten: 

• Omschrijving van de Wijziging; 
• Werkpakket en Werkzaamheden waar de Wijziging op van toepassing is; 
• Object uit de objectenboom waar de Wijziging op van toepassing is, inclusief de overige 

betrokken objecten (raakvlakken) en/of te wijzigingen Document(en); 
• Welke eisen (Vraagspecificatie) de Wijziging betrekking heeft; 
• Datum; 
• Oorzaak en noodzaak Wijziging; 
• Initiator van de Wijziging (Opdrachtgever of Opdrachtnemer); 
• Mogelijke alternatieven; 
• Gevolgen voor geld, tijd, organisatie, communicatie en kwaliteit; 

2.42.42.42.4 KwaliteitsmanagementKwaliteitsmanagementKwaliteitsmanagementKwaliteitsmanagement    

2.4.1. Doelstelling 

Waarborgen dat geëiste product- en proceskwaliteit op beheerste, expliciete en transparante 
wijze wordt geleverd. Beheren van afwijkingen op de Overeenkomst.  

2.4.2. Activiteiten 

• Hanteren kwaliteitsmanagementsysteem; 
• Omgaan met en het herstellen van afwijkingen. 

2.4.3. Proceseisen 

 
Omgaan met en het herstOmgaan met en het herstOmgaan met en het herstOmgaan met en het herstellen van afwijkingenellen van afwijkingenellen van afwijkingenellen van afwijkingen    
Onder afwijkingen wordt verstaan: 

• Het niet, niet juist en/of niet tijdig nakomen van verplichtingen voortkomend uit de 
Overeenkomst; 

 
De Opdrachtnemer dient: 

• Afwijkingen te identificeren en vast te leggen in een afwijkingsrapport; 
• Negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de Opdrachtgever zijn 

geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als 
afwijkingen door de Opdrachtnemer geconstateerd; 

• Binnen twee dagen na het constateren van een afwijking deze te melden aan 
Opdrachtgever en alle relevante basisinformatie in het afwijkingsrapport verwerkt te 
hebben; 

• Binnen tien dagen na het constateren alle te treffen maatregelen inclusief plandata en 
de actie- en verificatiehouder in het afwijkingsrapport verwerkt te hebben. Het 
afwijkingsrapport dient tevens ter acceptatie aan Opdrachtgever te worden voorgelegd 
indien het een afwijking betreft die is opgesteld naar aanleiding van een schriftelijke 
melding door de Opdrachtgever; 

• Binnen tien dagen en conform de eisen uit §2.3.4 van deze Vraagspecificatie, een VTW in 
te dienen, indien de Opdrachtnemer meent dat een afwijking niet gecorrigeerd kan 
worden en van blijvende aard is; 

• De correctie van een afwijking dient uiterlijk plaats te vinden voor afronding van het 
betreffende werkpakket; 
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• Voor elke afwijking te verifiëren of de maatregelen effectief zijn uitgevoerd; 
• Bij een Afwijking die leidt tot een Wijziging de gehele afwijkingsprocedure te 

doorlopen, dus tevens te treffen Corrigerende maatregelen en het verifiëren ervan; 
• Een afwijkingenregister op te stellen en actueel te houden; 
• Op basis van het afwijkingenregister tenminste één maal per kwartaal een analyse uit te 

voeren van de afwijkingen om mogelijke verbetermaatregelen vast te stellen en te 
implementeren. 

2.4.4. Producteisen 

    
AfwijkingsrapportAfwijkingsrapportAfwijkingsrapportAfwijkingsrapport    
Het afwijkingsrapport dient minimaal te bevatten: 

• Basisinformatie: 
o Uniek volg- en versienummer; 
o Heeft relatie met audit/toets nummer; 
o Geconstateerd door Opdrachtgever of Opdrachtnemer; 
o Datum constatering; 
o Omschrijving afwijking; 
o Oorzaak afwijking; 
o Afwijking op eisnummer; 
o Afwijking op werkpakket; 
o Of correctie mogelijk is; 

• Informatie t.b.v. verdere afhandeling: 
o Of er sprake is van een risico boven de kritische grens; 
o Omschrijving correctie; 
o Actiehouder en verificatiehouder van de correctie; 
o Uiterlijke datum waarop de correctie uitgevoerd zal zijn; 
o Paraaf en datum waarop de correctie is geverifieerd; 
o Resultaat afweging of er een corrigerende maatregel nodig is; 
o Omschrijving van de corrigerende maatregel (inclusief de aan te passen 

documenten); 
o Actiehouder en verificatiehouder van de corrigerende maatregel; 
o Uiterlijke datum waarop de corrigerende maatregel uitgevoerd zal zijn; 
o Paraaf en datum waarop de corrigerende maatregel is geverifieerd; 
o Status afwijking; 
o Datum sluiting van het afwijkingsrapport; 
o Resultaat afweging of er een Wijziging nodig is. 

    
AfwijkingenregisterAfwijkingenregisterAfwijkingenregisterAfwijkingenregister    
Het afwijkingenregister dient minimaal de volgende zaken te bevatten: 

• Uniek volgnummer van de afwijking; 
• Omschrijving van de afwijking; 
• Datum constatering; 
• Verantwoordelijke actor; 
• Werkpakket (WBS-code); 
• Status van de corrigerende maatregelen. 

2.52.52.52.5 VeiligheidsVeiligheidsVeiligheidsVeiligheids---- en gezondheidsmanagement en gezondheidsmanagement en gezondheidsmanagement en gezondheidsmanagement    

2.5.1. Doelstelling 

De Opdrachtgever stelt prioriteit aan veiligheid en gezondheid (V&G). Het doel van veiligheids- 
en gezondheidsmanagement is het waarborgen dat het Werk op een, voor alle betrokken 
natuurlijke en rechtspersonen, veilige en gezonde wijze tot stand komt, onderhouden wordt en 
gebruikt kan worden. 
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2.5.2. Activiteiten 

• Het toepassen van V&G in de ontwerpfase; 
• Het toepassen van V&G in de realisatiefase; 
• Registreren en behandelen van incidenten en (bijna) ongevallen; 

2.5.3. Proceseisen 

V&G algemeenV&G algemeenV&G algemeenV&G algemeen    
De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger 
voor Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die 
vereist zijn op basis van de Arbowet en –regelgeving. Uit hoofde van de coördinatieverplichting 
over nevenopdrachtnemers conform Annex VI en bijbehorende coördinatieovereenkomst dient 
Opdrachtnemer zorg te dragen voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid 
en hiertoe een overall V&G-coördinator aan te stellen. 
 
De Opdrachtnemer dient V&G-documenten zoals het V&G-plan (ontwerp- en realisatiefase), V&G-
dossier en calamiteitenplan op te stellen en toe te passen. Het V&G-plan en het V&G-dossier 
dienen te voldoen aan het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
Het toepassen van V&G in de ontwerpfaseHet toepassen van V&G in de ontwerpfaseHet toepassen van V&G in de ontwerpfaseHet toepassen van V&G in de ontwerpfase    
Opdrachtnemer dient: 

• Een coördinator ontwerpfase aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Opdrachtgever hierover te informeren. De 
V&Gcoördinator ontwerpfase dient tenminste de taken overeenkomstig artikel 2.30 uit 
te voeren en voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het 
kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren; 

• Tijdens het ontwerpen de veiligheids- en gezondheidsrisico’s verbonden aan de realisatie 
en het beheer en onderhoud van het Werk te inventariseren, analyseren en evalueren; 

• Opdrachtnemer moet een voortschrijdend V&G-plan ontwerpfase en een V&G-dossier als 
bedoeld in artikel 2.28 respectievelijk artikel 2.30.c van het 
arbeidsomstandighedenbesluit opstellen; 

• De Kennisgeving conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

 
Het toepassen van V&G in de Het toepassen van V&G in de Het toepassen van V&G in de Het toepassen van V&G in de uitvoeringsuitvoeringsuitvoeringsuitvoerings---- en onderhoudsfase en onderhoudsfase en onderhoudsfase en onderhoudsfase    
De Opdrachtnemer dient: 

• Een V&G-coördinator uitvoeringsfase aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Opdrachtgever hierover schriftelijk te informeren. 
De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient tenminste de taken overeenkomstig artikel 
2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende bevoegdheid te 
hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren; 

• Tijdens de uitvoering de veiligheids- en gezondheidsrisico’s verbonden aan de realisatie 
en het beheer en onderhoud van het Werk te inventariseren, analyseren en evalueren; 

• Er voor zorg te dragen dat door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen in het 
bezit zijn van geldige, door de Opdrachtgever te verstrekken, verklaring waarmee 
ontheffing wordt verleend van artikelen van het Voertuigenreglement en het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor de 
uitvoering van vorenbedoelde werkzaamheden; 

• De voorlichting van werknemers van de Opdrachtgever, door Opdrachtgever 
ingeschakelde personen en derden op de bouwplaats te coördineren en verzorgen; 

• Het Werk aan te melden bij de Arbeidsinspectie. Opdrachtgever ontvangt een afschrift 
van de aanmelding. 

 
Registreren en behandelen van incidenten en (bijna) ongevallenRegistreren en behandelen van incidenten en (bijna) ongevallenRegistreren en behandelen van incidenten en (bijna) ongevallenRegistreren en behandelen van incidenten en (bijna) ongevallen    
Opdrachtnemer dient: 

• Alle incidenten en (bijna) ongevallen te registreren en terstond aan de Opdrachtgever te 
rapporteren; 

• Onderzoek te doen naar de oorzaak van opgetreden incidenten en (bijna) ongevallen en 
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maatregelen te nemen om de oorzaak weg te nemen teneinde vergelijkbare incidenten 
en (bijna) ongevallen in de toekomst te voorkomen; 

• De Opdrachtgever inzage te verlenen in de afhandeling van incidenten en (bijna) 
ongevallen;  

• Relevante rapportages van incidenten en (bijna) ongevallen te verwerken in het V&G-
dossier. 

2.5.4. Producteisen 

VeiligheidsVeiligheidsVeiligheidsVeiligheids---- en gezondheidsplan en gezondheidsplan en gezondheidsplan en gezondheidsplan    
Het Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) dient ten minste te voldoen aan artikel 2.28 van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
    
V&G dossierV&G dossierV&G dossierV&G dossier    
Het V&G dossier dient te voldoen aan de eisen van het arbeidsomstandighedenbesluit. 
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het 
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de 
Oplevering van het Werk alsmede bij de oplevering van het einddossier met betrekking tot de 
Onderhoudsperiode worden overgedragen aan de Opdrachtgever. 

2.62.62.62.6 PlanningsmanagementPlanningsmanagementPlanningsmanagementPlanningsmanagement    

2.6.1. Doelstelling 

Beheersen van de planning van Werkzaamheden. 

2.6.2. Activiteiten 

• Opstellen overall planning; 

2.6.3. Proceseisen 

Opstellen planningOpstellen planningOpstellen planningOpstellen planning    
De Opdrachtnemer dient voor het gehele Werk een planning op te stellen en actueel te 
houden. De planning dient door de Opdrachtnemer te worden geactualiseerd indien: 

• De daadwerkelijke voortgang van Werkzaamheden op het kritieke pad meer dan 1 week 
afwijkt van de geplande voortgang, en/of; 

• Er zodanige afwijkingen optreden in de begin- of einddatum van een werkpakket, niet 
gelegen op het kritieke pad, dat deze niet vallen binnen de begin- en einddatum van de 
betaalpost waarbinnen het desbetreffende werkpakket is ondergebracht.  

2.6.4. Producteisen 

PlanningPlanningPlanningPlanning    
Planningen dienen: 

• In digitale vorm  aan de Opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld; 
• De Werkzaamheden van de werkpakketten inzichtelijk te maken; 
• Conform een balkenschema te zijn opgezet. Iedere balk in de planning dient te zijn 

voorzien van een beschrijving van de geplande activiteit; 
• Voorzien te zijn van de volgende informatie: titel, status, versienummer, datum versie en 

printdatum; 
• Voorzien te zijn van communicatiemomenten; 
• Mijlpaaldata; 
• Faseringen; 
• De start- en einddata van de werkpakketten weer te geven; 
• Een reële inschatting te geven van doorlooptijden; 
• De voor het kritieke pad relevante vergunningsprocedures weer te geven; 
• (het) kritieke pad(en) weer te geven; 
• Een overzicht te bevatten met ter Acceptatie en ter toetsing voor te leggen documenten; 
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2.72.72.72.7 OrganisatiemanagementOrganisatiemanagementOrganisatiemanagementOrganisatiemanagement    

2.7.1. Doelstelling 

Waarborgen dat de bij het Werk ingezette personen bijdragen aan de totstandkoming van het 
Werk op beheerste wijze en dat het Werk beheerd en onderhouden kan worden. 

2.6.2. Activiteiten 

Opstellen en beheren Organisational Breakdown Structure (OBS), functieprofielen en invulling 
functies; 

• Naleven Wet Arbeid Vreemdelingen; 
• Voldoen aan eisen met betrekking tot Zelfstandige Hulppersonen. 

2.6.3. Proces- en producteisen 

Opstellen en beheren OBS en functieprofielenOpstellen en beheren OBS en functieprofielenOpstellen en beheren OBS en functieprofielenOpstellen en beheren OBS en functieprofielen    
Opdrachtnemer dient een Organisational Breakdown Structure en functieprofielen op te stellen 
die zijn afgestemd op de WBS. In een functieprofiel dienen ten minste de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van sleutelfuncties opgenomen te zijn. 
De Opdrachtnemer dient: 

• Eén of meerdere personen aan te stellen die de rol van projectleider, uitvoerder en 
technisch manager vervullen; 

• De CV’s van de perso(o)n(en) die sleutelfuncties invullen; 
• Er zorg voor te dragen dat de sleutelfunctionarissen c.q. plaatsvervangers op werkdagen 

bereikbaar zijn; 
    
Naleven Wet Arbeid VreemdelingenNaleven Wet Arbeid VreemdelingenNaleven Wet Arbeid VreemdelingenNaleven Wet Arbeid Vreemdelingen    
Onder verwijzing naar §11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met 
hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is over tewerkstelling van 
vreemdelingen en dient de Opdrachtnemer deze bepalingen na te leven. De Opdrachtnemer 
dient er tevens voor te zorgen dat zijn zelfstandige hulppersonen en/of leverancier(s) op de 
bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving 
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle boetes, heffingen, bedragen, hoe ook genaamd en 
op welke grondslag ook, die Opdrachtgever worden opgelegd in verband met regelingen van 
overheidswege, in het bijzonder de WAV. Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever op te leggen 
en opgelegde boetes derhalve voor eigen rekening en risico te voldoen en hij is voorts verplicht 
Opdrachtgever te vrijwaren van alle aansprakelijkheid ter zake. 
 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV 
nakomt. Hiertoe dient de Opdrachtnemer in elke voortgangsrapportage een lijst op te nemen 
met alle op het Werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te 
beschikken evenals hun tewerkstellingsvergunning in kopie. 
 
 
 
 

2.82.82.82.8 Financieel managementFinancieel managementFinancieel managementFinancieel management    

2.8.1. Doelstelling 

Het financieel beheer overeenkomstig de contractuele voorwaarden laten verlopen. 

2.8.2. Activiteiten 

• Opstellen termijnstaat / betalingsschema ; 
• Indienen facturen; 
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• Verzoek wijziging. 

2.8.3. Proces- en producteisen 

Ten aanzien van het financieel management in de ontwerp-, realisatie- en onderhoudsfase zijn, 
naast de voorwaarden conform annex XIII, de volgende indieningsvereisten van toepassing: 
 
Adressering van de factuur: 
Gemeente Hardenberg 
t.a.v. afdeling Financiën 
Postbus 500 
7770 BA HARDENBERG 
 
Op de factuur dient duidelijk te worden aangeven: 

• projectnaam: “Aanleg Sportboulevard Hardenberg”; 
• contractnummer T1228HA2. 
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3333 Omgevingsmanagement 

Het proces Omgevingsmanagement valt uiteen in de volgende deelprocessen. Deze lijst is niet 
limitatief. 

• Vergunningenproces; 
• Communicatie; 
• Omgaan met archeologische vondsten; 
• Omgaan met ongesprongen conventionele explosieven; 
• Omgaan met natuurwaarden. 

3.13.13.13.1 VergunningenprocesVergunningenprocesVergunningenprocesVergunningenproces    

3.1.1. Doelstelling 
Het verkrijgen van alle voor het Werk relevante vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, 
toestemmingen en meldingen (hierna te noemen ‘vergunningen’), welke nog niet voorhanden 
zijn. 

3.1.2. Activiteiten 

• Aanvragen en verkrijgen vergunningen; 
• Resultaatverplichting vergunningen; 
• Beheersen en naleven van de bepalingen in de vergunning; 
• Opstellen vergunningendossier. 

3.1.3. Proceseisen 

Aanvragen en verkrijgen vergunningenAanvragen en verkrijgen vergunningenAanvragen en verkrijgen vergunningenAanvragen en verkrijgen vergunningen    
Opdrachtgever heeft een aantal vergunningen reeds aangevraagd en/of in gang gezet. Een 
overzicht hiervan is weergegeven in Annex I. Opdrachtnemer dient vergunningen welke hij 
aanvullend noodzakelijk acht voor de uitvoering van het Werk aan te vragen. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt in "permanente" vergunningen (volgens § 10-1 van de UAV-GC 2005) en 
"tijdelijke" vergunningen (volgens § 10-2 van de UAV-GC 2005). De Opdrachtnemer dient zelf de 
lijst te completeren en te controleren. 
 
De Opdrachtnemer dient de vergunningen als bedoeld in §10-2 van de UAV-GC 2005 op eigen 
naam aan te vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. Indien een 
vergunning op grond van de geldende wet- en regelgeving niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden zal de Opdrachtnemer de aanvraag na verkregen machtiging van 
Opdrachtgever op naam van laatstgenoemde indienen. De Opdrachtgever verleent in dat geval 
schriftelijk, binnen veertien dagen na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van de 
Opdrachtnemer, de gevraagde machtiging. De vergunningen als bedoeld in §10-1 van de UAV-GC 
2005 dient de Opdrachtnemer op naam van de Opdrachtgever aan te vragen. 
 
De Opdrachtgever heeft het recht om bij een overleg tussen de Opdrachtnemer en de 
vergunningverlenende instantie over een vergunningaanvraag aanwezig te zijn. De 
Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan een 
betreffend overleg omtrent de plaats en het tijdstip van het te voeren overleg. 
 
Voor de vergunningen als bedoeld in § 10 lid 1 van de UAV-GC 2005 geldt dat alle schade door 
het niet tijdig verkrijgen van een vergunning volledig voor rekening van de Opdrachtnemer komt 
(onverminderd de verschuldigdheid door de Opdrachtnemer van eventuele boetes bij 
overschrijding van een termijn) indien de vertraging te wijten is aan onvolledigheden of 
onjuistheden in de aanvraag of in het daaraan ten grondslag liggende ontwerp, of anderszins 
het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtnemer. 
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Beheersen en naleven van de bepalingen in de vergunningBeheersen en naleven van de bepalingen in de vergunningBeheersen en naleven van de bepalingen in de vergunningBeheersen en naleven van de bepalingen in de vergunning    
De Opdrachtnemer zal niet eerder starten met de Werkzaamheden dan nadat de voor het 
betreffende onderdeel van de Werkzaamheden benodigde vergunningen verkregen zijn en 
onherroepelijk zijn geworden. Indien de Opdrachtnemer voor het onherroepelijk worden van 
een vergunning wil starten dient de Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk toestemming van de 
Opdrachtgever en/of bevoegd gezag verkregen te hebben. 
 
De Opdrachtnemer dient alle in de vergunning gestelde voorschriften en voorwaarden te allen 
tijde na te leven, ook als de vergunningen door of op naam van Opdrachtgever is aangevraagd 
en verkregen. 
 
De kosten die voorvloeien uit (naleving van) de aan de vergunningen verbonden voorschriften en 
voorwaarden (inclusief financiële, heffingen en belastingen) komen voor rekening en risico van 
de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient, voor zover vereist, de aangiften in het kader van 
deze regelingen te verzorgen. 
 
De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle (vervolg)schade (inclusief sancties en boetes) 
voortvloeiende uit het uitvoeren van werkzaamheden zonder de benodigde (onherroepelijke) 
vergunning of voortvloeiende uit het niet naleven van de in of bij de vergunning gestelde 
voorschriften of voorwaarden. 

3.1.4. Producteisen 

Opstellen vergunningenregisterOpstellen vergunningenregisterOpstellen vergunningenregisterOpstellen vergunningenregister    
De Opdrachtnemer stelt een vergunningenregister op en houdt dit actueel. Het 
vergunningenregister omvat minimaal de volgende gegevens: Aanvrager, toestemming, bevoegd 
gezag, benodigd voor, proceduretijd + risico in weken, mijlpaal leveren definitieve informatie, 
eisen waaraan moet worden voldaan voor verlening en de te leveren producten en diensten. 

3.23.23.23.2 CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

3.2.1. Doelstelling 

Waarborgen van een beheerste communicatie met opdrachtgever (intern) en met derden 
(extern). 

3.2.2. Activiteiten 

• Organisatie communicatie; 
• Verzorgen communicatiemiddelen; 
• Onderhouden contacten met de media; 
• Onderhouden contacten met belanghebbenden; 
• Afhandelen van klachten; 
• Plaatsen reclame-uitingen en bouwborden. 

3.2.3. Proces- en producteisen 

Organisatie communicatieOrganisatie communicatieOrganisatie communicatieOrganisatie communicatie    
De Opdrachtnemer stelt voor de uitvoering van de werkzaamheden een persoon aan die 
verantwoordelijk is voor de communicatie, deze persoon fungeert als eerste contactpersoon.  
 
De contactpersoon van de Opdrachtnemer heeft de volgende taken  

• Afstemming met Opdrachtgever; 
• Afhandelen van klachten uit de projectomgeving; 
• Aanspreekpunt voor externen (dit in overleg met Opdrachtgever); 
• Ontwerp en (laten) plaatsen van bouwborden; 
• Mede organiseren van de aftrap en opening; 
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• Het bijwonen van informatie- en inloopbijeenkomsten en het actief bijdragen aan de 
organisatie en de inhoudelijke invulling van dergelijke bijeenkomsten, bijvoorbeeld: het 
verzorgen van een (deel van een) presentatie, verzorgen (van een deel) van het 
voorzitterschap/regie op de avond, verslaglegging informatieavonden. De 
Opdrachtgever regelt en bekostigt de zaal, de catering en de hulpmiddelen. De 
bijeenkomsten vinden plaats in Hardenberg, tenzij er redenen en mogelijkheden zijn om 
deze elders te houden; 

 
In alle uitingen dient het logo en de huisstijl van de gemeente Hardenberg te worden gebruikt.  
 
Onderhouden contacten met belanghebbendenOnderhouden contacten met belanghebbendenOnderhouden contacten met belanghebbendenOnderhouden contacten met belanghebbenden    
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de tijdige afstemming en het tijdig informeren van 
belanghebbenden (omwonenden, bedrijven en instellingen, hulpdiensten, provincie, waterschap, 
etc.). Het gaat hierbij om die zaken die de Opdrachtnemer nodig heeft om de werkzaamheden te 
kunnen realiseren, c.q. over de gevolgen van zijn werkzaamheden voor die belanghebbenden. 
De Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever schriftelijk over afspraken voortvloeiende uit deze 
overleggen.  
 
Afhandelen van klachtenAfhandelen van klachtenAfhandelen van klachtenAfhandelen van klachten    
De Opdrachtgever hecht waarde aan een zorgvuldige afhandeling van klachten. De 
Opdrachtnemer zorgt voor een klachtenmeldpunt waar omwonenden en andere 
belanghebbenden schriftelijk, telefonisch en per email hun klachten kunnen indienen. Dit geldt 
ook voor klachten die bij de Opdrachtgever rechtstreeks binnenkomen. Deze worden door de 
Opdrachtgever dan per ommegaande doorgestuurd naar de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer 
registreert klachten en rapporteert hierover aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer meldt 
uiterlijk binnen 2 dagen na binnenkomst van klachten aan de Opdrachtgever welke maatregel hij 
wanneer zal treffen/heeft getroffen en verhelpt voor zover mogelijk de klacht. De 
Opdrachtnemer draagt zorg voor terugkoppeling richting de melder. De Opdrachtnemer houdt 
een volledige registratie bij van meldingen, maatregelen en terugkoppeling, conform de ISO-
9001. 
 
PlaaPlaaPlaaPlaatsen reclametsen reclametsen reclametsen reclame----uitingen en bouwbordenuitingen en bouwbordenuitingen en bouwbordenuitingen en bouwborden    
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen op het bouw- en werkterrein te 
plaatsen, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van de Opdrachtgever. 
Opdrachtnemer dient op aanwijzing van Opdrachtgever 2 bouwborden op het bouw- en 
werkterrein te leveren en te plaatsen. De locatie van de te plaatsen bouwborden dient in overleg 
met Opdrachtgever vastgesteld te worden. Opdrachtnemer zorgt voor: 

• Het plaatsen van teksten in overleg met Opdrachtgever; 
• Het plaatsen van de bouwborden (binnen 6 weken na opdracht); 
• Het in stand houden van de bouwborden; 
• Het verwijderen en afvoeren van de bouwborden. 

 
De vergunningen voor het plaatsen en tijdelijk in stand houden van de borden dienen door de 
Opdrachtnemer te worden aangevraagd en verkregen. 
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4444 Technisch management OntwerpTechnisch management OntwerpTechnisch management OntwerpTechnisch management Ontwerp    

Het proces Technisch management Ontwerp is opgesplitst in de deelprocessen: 
• Algemeen; 
• Genereren van oplossingen; 
• Verifiëren. 

4.14.14.14.1 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

Hieronder zijn eerst de algemene eisen voor ontwerpen omschreven; deze gelden voor alle 
ontwerpfasen. Daarna volgen de eisen per ontwerpfase. 
 
De Opdrachtnemer dient gedurende het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces zorg te dragen 
voor het integraal ontwerpen van alle componenten in het werk. Onder integraal ontwerpen 
wordt verstaan: het zorg dragen voor onderlinge samenhang van alle componenten. De 
Opdrachtnemer dient alle ontwerpwerkzaamheden te herhalen totdat aan alle eisen zodanig zijn 
uitgewerkt dat een betrouwbaar ontwerp wordt opgeleverd. De Opdrachtnemer is 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de ontwerp- als uitvoeringsfase.  
 
De Opdrachtnemer dient ontwerpactiviteiten te herhalen totdat er in de ontwerpproducten een 
ontwerp is vastgelegd waarmee aangetoond kan worden dat de objecten realiseerbaar, keur- 
en/of testbaar en onderhoudbaar zijn alsmede voldoen aan de vraagspecificatie, de van 
toepassing zijnde normen, richtlijnen en vergunningsvoorwaarden en tevens alle risico’s zijn 
beheerst. De Opdrachtnemer kan de producten die voortkomen uit de ontwerpactiviteiten 
clusteren voor herhalende objecten die dezelfde eisen en ontwerpoplossingen hebben. Tevens 
mogen producten voor (deel-)objecten die verwant aan elkaar zijn geclusterd worden. 
 
De Opdrachtnemer belegt z.s.m. na opdracht een overleg met alle nutspartijen ten behoeve van 
de afstemming van ontwerp en uitvoering van de nutsvoorzieningen. Hierbij dient tevens de 
brandweer betrokken te worden i.v.m. het ontwerp van de locaties van de brandhydranten.  

4.24.24.24.2 Genereren van oplossingenGenereren van oplossingenGenereren van oplossingenGenereren van oplossingen    

4.2.1. Doelstelling 

Waarborgen dat het ontwerpen van de objecten op beheerste, expliciete en transparante wijze 
wordt uitgevoerd. 

4.2.2. Activiteiten 

• Opstellen van tekeningen en berekeningen. 

4.2.3. Proces- en producteisen 

Opdrachtnemer dient bij het genereren van oplossingen de duurzaamheidseisen, zoals 
vastgelegd door het Agentschap NL (voorheen Senter Novem) te hanteren voor zover van 
toepassing op de betreffende werkzaamheden. Indien sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden 
met de overige eisen gesteld in de Vraagspecificatie, dan prevaleert de Vraagspecificatie. Indien 
hetgeen opgenomen in de Aanbieding een hogere duurzaamheidskwaliteit betekent, prevaleert 
hetgeen opgenomen in de Aanbieding. 
 
TekeningenTekeningenTekeningenTekeningen    
De tekeningen dienen te voldoen aan de volgende eisen: 

• Voor het maken van het ontwerp de volgende softwarepakketten toepassen: 
o AutoCAD, minimaal versie 2000; 

• De aan te leveren ontwerptekeningen voldoen aan de volgende eisen: 
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o Maatvoering in NAP. 
• De tekeningen dienen analoog en digitaal (DWG en PDF formaat) te worden 

aangeleverd. 
 
 

• Het ontwerp dient te worden getekend op coördinaten volgens het Rijksdriehoekstelsel 
(RDstelsel). Het uit te voeren werk moet digitaal kunnen worden uitgezet op basis van 
de tekeningen van het uitvoeringsontwerp. 
 

BerekeningenBerekeningenBerekeningenBerekeningen    
Ten behoeve van de constructieve werkzaamheden dienen berekeningen te worden opgesteld 
zodat wordt aangetoond dat aan de eis uit Vraagspecificatie 1 wordt voldaan. 
Naast het voldoen aan de betreffende normen en richtlijnen dienen de berekeningen tevens te 
voldoen aan de volgende eisen: 

• Berekeningen en de berekeningsresultaten dienen logisch opgebouwd, overzichtelijk, 
gemakkelijk toegankelijk, duidelijk leesbaar en volledig gepresenteerd te worden. 
Indien voor het goed kunnen beoordelen van een berekening een uitvoer (schetsen, 
figuren, tekeningen) in kleur noodzakelijk is, dient deze uitvoer in kleur aangeleverd te 
worden; 

• Indien in een berekening eigen programmatuur (bv. spreadsheets) wordt gebruikt dient 
de kwaliteit van het programma separaat van de overige kwaliteitscontroles te zijn 
aangetoond door middel van een validatierapport. Het validatierapport dient 
rekenvoorbeelden te bevatten anders dan de eigenlijke berekening. 
 

UitvoeringsOntwerp (UO)UitvoeringsOntwerp (UO)UitvoeringsOntwerp (UO)UitvoeringsOntwerp (UO)    
Het UO dient ten minste te bevatten: 

• Opruimingstekening(en); 
• Overzichtstekening(en) nieuwe;  
• Tekening(en) met dwarsprofielen nieuwe situatie op representatieve locaties; 
• Representatieve details van de nieuwe situatie; 
• Riolering: 

o Op te ruimen en nieuw aan te brengen rioolleidingen en putten; 
o Detaillering aansluitingen rioleringen en voorzieningen. 

• Groenvoorziening: 
o Overzichtstekening beplantingen, nieuw te realiseren en te verwijderen, te 

handhaven of te verplanten; 
o Beschrijving en nadere uitwerking voor de bescherming van te handhaven 

beplantingen; 
• Verlichting: 

o Definitief Ontwerp Verlichting; 
o Mantelbuizen onder verhardingen; 

• Atletiekbaan en Beachcourt: 
o Overzichtstekening en detaillering (incl. alle spelonderdelen); 
o Constructieberekeningen  

• Verhardingen: 
o Constructieberekeningen verhardingen; 
o Tekening met daarop alle verhardingsmaatregelen, inclusief minimaal één detail 

per type verhardingsopbouw; 
• Bijbehorende documenten: 

o Een gedetailleerde planning van de voorbereiding; 
o Bemalingplan, indien van toepassing; 

• Het aanvragen van alle benodigde meldingen/vergunningen anders dan genoemd in 
Annex I; 
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Werkplannen 
Werkplannen dienen overeenkomstig de van toepassing zijnde procedures van het 
kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer te worden opgesteld. 
 
In een werkplan dient te worden aangetoond dat rekening is gehouden met de 
uitvoeringsuitgangspunten uit de betreffende ontwerp. 
 
Werkplannen moeten tenminste de onderstaande onderwerpen omvatten: 

• De uit te voeren werkzaamheden; 
• Werkmethoden; 
• Hoe om te gaan met vrijkomende materialen; 
• Een volledige en duidelijke omschrijving van de in te zetten keurings-, meetmiddelen of 

meetsystemen en de geldende nauwkeurigheidseisen; 
• Een keuringsplan; 
• Toe te passen materialen c.q. leverantielijst; 
• Technische details; 
• En indicatie te verschaffen van hoeveelheden; 

 
Aan de hand van de werkplannen worden de nodige stop, bijwoon en registratiepunten nader 
bepaald overeenkomstig de UAV-GC 2005 §21 sub 4. 
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5555 Technisch management Technisch management Technisch management Technisch management uuuuitvoeringitvoeringitvoeringitvoering    

Het proces Technisch management Uitvoering valt uiteen in de volgende deelprocessen: 
• Realiseren objecten; 
• Instandhouden bestaande objecten; 
• Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen; 
• Keuren en testen; 
• Afleveren en opleveren. 

5.15.15.15.1 Realiseren objectenRealiseren objectenRealiseren objectenRealiseren objecten    

5.1.1. Doelstelling 

Waarborgen dat het ontwerp op beheerste, expliciete en transparante wijze wordt gerealiseerd. 

5.1.2. Activiteiten 

• Starten met de uitvoeringswerkzaamheden; 
• Vervangen bestaande onderdelen; 
• Onderhoud tijdens uitvoeringsfase; 
• Herstellen eventuele schades tijdens de uitvoeringsfase. 

5.1.3. Proces- en producteisen 

Starten met de Uitvoeringswerkzaamheden 
De Opdrachtnemer dient niet eerder te starten met de Uitvoeringswerkzaamheden van een 
object dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden gereed zijn. De Opdrachtnemer zal niet 
aanvangen met de Werkzaamheden, indien in verband met die Werkzaamheden een verlegging, 
verwijdering en/of aanpassing van kabels of leidingen noodzakelijk is, voordat er een 
overeenstemming is afgesloten met de betreffende beheerder voor de verlegging, verwijdering 
en/of aanpassen van de betreffende kabels en leidingen. 
 
Herstellen schades 
Opdrachtnemer dient schades aan bestaande infrastructuur en objecten waarvan de oorzaak 
direct dan wel indirect het gevolg is van door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden, 
welke veilig gebruik in redelijkheid onmogelijk maken, terstond te herstellen en de kosten 
hiervan te dragen. 

5.25.25.25.2 Instandhouden bestaande objectenInstandhouden bestaande objectenInstandhouden bestaande objectenInstandhouden bestaande objecten    

5.2.1. Doelstelling 

Tijdens de uitvoeringsfase dient Opdrachtnemer namens Opdrachtgever beheer en 
instandhouding uit te voeren over gronden en objecten binnen de systeemgrenzen en schade te 
voorkomen. Dit is zowel van toepassing op eigendommen van Opdrachtgever als die van derden 
voor zover de genoemde eigendommen gedurende de realisatiefase aan Opdrachtnemer zijn 
overgedragen. In het kader van instandhouding van bestaande objecten dient Opdrachtnemer 
tevens schade aan (eigendommen van) derden die in causaal verband staan met bouw- en 
aanlegwerkzaamheden van het Werk af te handelen. 

5.2.2. Activiteiten 

• Beheer en instandhouding gedurende Uitvoeringsfase van gronden, werkterreinen, 
depots en objecten binnen systeemgrenzen (vanaf het moment van overdracht aan 
Opdrachtnemer); 

• Voorkomen en monitoren van schade aan gronden, werkterreinen, depots en objecten; 
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• Herstel/afhandeling van alsnog opgetreden schade aan gronden, werkterreinen, depots 
en objecten; 

• Opstellen proces-verbaal van teruglevering gronden, werkterreinen, depots en objecten; 
• Overdragen van gronden, werkterreinen, depots en objecten aan de Opdrachtgever na 

oplevering. 

5.2.3. Proces- en producteisen 

Algemeen 
• Opdrachtnemer dient gronden, werkterreinen, depots en objecten te beheren en in 

stand te houden conform de bepalingen in de Vraagspecificatie; 
• Opdrachtnemer dient gronden, welke niet in het kader van het Werk aangepast dienen 

te worden, bij Oplevering in oorspronkelijke juridische, milieukundige en fysieke staat 
terug te brengen, tenzij in de Vraagspecificatie anders is omschreven. 

 
Schadeafhandeling 

• Opdrachtnemer dient voor dit project een verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid af te sluiten overeenkomstig hetgeen gesteld in Annex X; 

• Indien knelpunten ontstaan bij schadeafhandeling zal Opdrachtgever over kunnen gaan 
tot het zelf afhandelen van de schade namens de Opdrachtnemer. 

5.35.35.35.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialenUitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialenUitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialenUitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen    

5.3.1. Doelstelling 

Het beheerst omgaan met vrijkomende materialen inclusief afvalstoffen. 

5.3.2. Activiteiten 

• Opstellen en naleven van een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen 
inclusief afvalstoffen; 

• Het vastleggen en rapporteren van afgevoerde afvalstoffen in een 
afvalstoffenregistratie. 

 

5.3.3. Proces- en producteisen 

Algemeen 
• Vrijgekomen materialen dienen zoveel mogelijk te worden hergebruikt; 
• Opdrachtnemer dient voor adequate en wetsconforme afvoer en verwerking van 

vrijkomende materialen inclusief verontreinigde grond en afvalstoffen zorg te dragen, 
met in achtneming van alle ter zake geldende (wettelijke en bestuursrechtelijke) 
voorschriften. De Opdrachtnemer vertegenwoordigt hierbij de Opdrachtgever als 
ontdoener in de zin van de Wet Milieubeheer. De Opdrachtnemer informeert de 
Opdrachtgever terstond schriftelijk over de gemaakte afspraken met het bevoegd gezag; 

• Afvalstoffen dienen te worden afgevoerd naar en afgeleverd aan een door het bevoegd 
gezag erkende verwerker of te worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag 
erkende inzamelaar. Indien de betreffende verwerker of inzamelaar kosten in rekening 
brengt voor het accepteren van de materialen, zijn deze kosten voor rekening van de 
Opdrachtnemer; 

• Opdrachtnemer dient vrijkomende grond, voor zover niet kosteneffectief is af te zetten, 
te hergebruiken binnen het Werk mits dit past binnen de regels van het Besluit 
Bodemkwaliteit. 

 
Opstellen plan vrijkomende materialen 

• De Opdrachtnemer dient uiterlijk 14 dagen voor de start van de 
Uitvoeringswerkzaamheden een plan “vrijkomende materialen” dat betrekking heeft op 
het Werk in; 

• De Opdrachtnemer dient het plan, voor verstrekking aan de Opdrachtgever, af te 
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stemmen met het bevoegde gezag. 
 
Plan vrijkomende materialen 

• Het plan vrijkomende materialen dient te beschrijven hoe wordt omgegaan met 
vrijkomende materialen. Het plan dient minimaal uit de volgende onderdelen te 
bestaan: 

o Werkvolgorde en werkmethode; 
o Aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
o Wijze en locatie van afvoer, verwerking of toepassing van de vrijkomende 

materialen; 
o Wijze van laden en vervoeren van vrijgekomen materialen en de plaats van 

Bestemming ervan; 
o Wijze waarop wordt omgegaan met onbekende vrijkomende materialen, b.v. 

bodemverontreiniging; 
o De te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen, meldingen, afvalstroomnummers; 
o Planning. 

• In het plan dient onderscheid te worden gemaakt tussen afvalstoffen en niet-
afvalstoffen. 

• Het plan vrijkomende materialen dient betrekking te hebben op het gehele Werk. 
• De Opdrachtnemer kan ervoor kiezen om deelplannen vrijkomende materialen op te 

stellen, per gedeelte van het Werk (bijv. op basis van tijd, geografie, materiaal b.v. 
grond). De eisen voor het plan vrijkomende materialen zijn overeenkomstig van 
toepassing op het deelplan vrijkomende materialen. Het totaal aan deelplannen dient 
het gehele werk te omvatten. 

• Indien in het kader van andere wetgeving voor een onderdeel reeds een plan moet 
worden opgesteld dient in het plan vrijkomende materialen een expliciete verwijzing te 
zijn opgenomen. Een voorbeeld hiervan is een saneringsplan in het kader van de Wet 
Bodembescherming. 

 
Afvalstoffenregistratie 
De Opdrachtnemer houdt een op het plan vrijkomende materialen afgestemde administratie bij 
van de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of 
eindverwerkingsinrichting vervoerde afvalstoffen, in welke bewijzen de naam en het adres van 
de inrichting, het afvalstroomnummer, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder 
van de materialen zijn vermeld. De Opdrachtgever is bevoegd te toetsen. 

5.45.45.45.4 Keuren en testenKeuren en testenKeuren en testenKeuren en testen    

5.4.1. Doelstelling 

Het keuren van objecten, zodat aantoonbaar kan worden gemaakt dat de objecten voldoen aan 
de eisen. 

5.4.2. Activiteiten 

• Opstellen en naleven keuringsplannen; 
• Uitvoeren keuringen; 
• Opstellen keuringsrapporten; 
• Opstellen verificatienota. 

5.4.3. Proces- en producteisen 

Opstellen keuringsplannenOpstellen keuringsplannenOpstellen keuringsplannenOpstellen keuringsplannen    
De Opdrachtnemer dient per object keuringsplannen op te stellen. In een keuringsplan dient 
voor een object per eis tenminste het volgende te zijn geïdentificeerd en vastgelegd: 

• Eis (met eisnummer); 
• Welke waarden moeten worden waargenomen; 
• Van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige documenten; 
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• Beschrijving van de keurings- of testmethode, keurings- of testtraject, de keurings- of 
testmeetmiddelen, de geldende nauwkeurigheidseisen alsmede de calibratiemethoden, - 
frequentie en –registratie; 

• Wanneer is aangetoond dat aan de eis is voldaan; 
• Betrokkenen bij keuring of test (incl. bevoegdheden en verantwoordelijkheden); 
• Onderscheid naar stop- en bijwoonpunten; 
• Validatie van de keurings- en testmethode; 
• De aanvaardingscriteria voor de keuring; 
• De formulieren die worden gebruikt tijdens de test. 

    
Uitvoeren keuringenUitvoeren keuringenUitvoeren keuringenUitvoeren keuringen    
De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie keuringen uit te voeren en de resultaten hiervan 
schriftelijk vast te leggen om aan te tonen dat de gerealiseerde objecten voldoen aan de eisen. 
De Opdrachtnemer dient eventuele testen sequentieel uit te voeren, hetgeen betekent dat een 
opvolgende test niet eerder kan worden gestart dan wanneer de voorgaande test succesvol is 
afgesloten. 
 
Opstellen keuringsrapportenOpstellen keuringsrapportenOpstellen keuringsrapportenOpstellen keuringsrapporten    
Het keuringsrapport dient te voldoen aan dezelfde eisen als het keuringsplan. Aanvullend op 
hetgeen gesteld in §21-3 UAV-GC 2005 dient in het keuringsrapport voor een object per eis 
tenminste het volgende te zijn vastgelegd: 

• Indien niet wordt voldaan aan de eis: de daaraan verbonden risico’s en de noodzakelijke 
maatregelen; 

• Identificatie van geconstateerde afwijkingen; 
• Feitelijke registratie van de keuringsresultaten, de waarde en eventuele marges; 
• Beperkingen tijdens keuring of test; 
• Invloed van de testomgeving; 
• In hoeverre wijkt de testomgeving af van de werkelijkheid; 
• Bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin wordt aangetoond dat 

wordt voldaan aan de gestelde eis. 
• Riolering: videoinspectie van riolering, conform PVE Riolering, aanleveren op DVD. 

Aannemer dient aan te tonen dat de riolering voldoet aan de gestelde normen. 
• Voldoen aan minimum eisen Duurzaamheidscriteria Duurzaam Inkopen van 

AgentschapNL dient te worden aangetoond conform de wijze als hierbij is aangegeven. 
 
Opstellen verificatienotaOpstellen verificatienotaOpstellen verificatienotaOpstellen verificatienota    
De Opdrachtnemer dient de verwijzing naar de registraties waaruit het voldoen aan de eisen 
blijkt op te nemen in de verificatienota. 

5.55.55.55.5 OpleverenOpleverenOpleverenOpleveren    

5.5.1. Doelstelling 

Waarborgen dat de documentatie van de gerealiseerde objecten op beheerste, expliciete en 
transparante wijze wordt vastgelegd het opleverdossier. 

5.5.2. Activiteiten 

• Opstellen opleverdossier. 

5.5.3. Proceseisen 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering het opleverdossier verstrekt te hebben. 

5.5.4. Producteisen 

Het opleverdossier dient te bestaan uit : 
• Integrale As-built gegevens van de permanente werken in de vorm van: 

o Specificaties; 
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o Revisietekeningen (inclusief tekeningenlijst); 
� Aanleveren overzichts- en constructietekeningen van situatie As-Built in 

formaat AutoCad2000; 
� Revisie riolering aanleveren conform PVE riolering en de Revisietool;  
� Revisie GBKN aanleveren conform Meetbestek Geoinformatie; 
� Verhardingen, openbare verlichting, terreininrichting, groen en overige 

inrichting gespecificeerd aanleveren van toegepaste materialen, 
kwaliteiten, constructiebouw en aantallen.  

o Monitoringsrapportages; 
o Test- en keuringsrapporten; 
o Handleidingen en onderhoudsinstructies. 
o Garantieverklaringen; 

• Beschrijving van de werking van objecten inclusief werkings- en afstelspecificaties; 
• Applicatieprogramma(‘s) ten behoeve van de verkeersregelinstallaties; 
• Leverancierslijst compleet met: Naam, adres en telefoonnummer; 

 

5.65.65.65.6 Beheer en onderhoudBeheer en onderhoudBeheer en onderhoudBeheer en onderhoud    

Na Oplevering van het gehele Werk dient het nog ** jaar te worden onderhouden volgens het 
door de Opdrachtnemer ingediende Beheer- en Onderhoudsplan. Dit plan betreft de periode tot 
en met ** jaar na Oplevering, op basis waarvan de Opdrachtgever na de onderhoudsperiode van 
** jaar het beheer en onderhoud kan vervolgen. 

5.6.1. Doelstelling 

Waarborgen dat het beheer en onderhoud op beheerste, expliciete en transparante wijze wordt 
uitgevoerd. 

5.6.2. Activiteiten 

• Uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden; 
• Opstellen beheer en onderhoudsplan; 
• Actualiseren beheer en onderhoudsplan; 
• Opstellen opleverdossier onderhoudsfase. 

5.6.3. Proceseisen 

Uitvoeren van beheerUitvoeren van beheerUitvoeren van beheerUitvoeren van beheer---- en onderhoudswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden    
Overeenkomstig de eisen in de vraagspecificatie is Opdrachtnemer na Oplevering gedurende een 
periode van ** jaren verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de volgende 
onderdelen binnen de projectgrenzen: 

• Functioneel beheer en onderhoud voor de instandhouding van Verhardingen 
(gedurende ** jaren); 

• Functioneel beheer en onderhoud voor de instandhouding van groen; (gedurende ** 
jaren); 

• Functioneel beheer en onderhoud voor de instandhouding van terreininrichting 
gedurende ** jaren); 

• Functioneel beheer en onderhoud voor de instandhouding van de atletiekbaan (incl. alle 
spelonderdelen) en beachcourt (gedurende ** jaren); 
 

Schade door vandalisme alsmede schade veroorzaakt door derden valt niet onder de werking van 
het contract. Eventuele geconstateerde schade dient gemeld te worden aan de Opdrachtgever. 
Voor het uitvoeren van betreffende onderhoudswerkzaamheden zal de Opdrachtnemer 
gevraagd worden een offerte te doen. 
 
Indien de Opdrachtnemer voornemens is onderhoudswerkzaamheden op het werkterrein te 
verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de Opdrachtgever, 
informeert de Opdrachtnemer de Opdrachtgever tijdig over dit voornemen. 
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Opstellen beheerOpstellen beheerOpstellen beheerOpstellen beheer---- en onderhoudsplan en onderhoudsplan en onderhoudsplan en onderhoudsplan    
Opdrachtnemer stelt voorafgaand aan de beheer- en onderhoudsperiode een plan op waarin 
wordt omschreven op welke wijze de betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Het beheer- en onderhoudsplan dient in ieder geval te bestaan uit de volgende onderdelen: 

• Een beschrijving van het object; 
• Een functieanalyse; 
• Een opsomming van kritieke en niet kritieke onderdelen; 
• Een onderhouds- en inspectiestrategie voor behoud van functies en onderdelen; 
• Een onderhouds- en inspectieplan met daarin ook genoemd de bijbehorende benodigde 

middelen. 
 
Actualiseren beheer en onderhoudsplanActualiseren beheer en onderhoudsplanActualiseren beheer en onderhoudsplanActualiseren beheer en onderhoudsplan    
Gedurende de beheer- en onderhoudsfase dient dit plan door de Opdrachtnemer in het eerste 
jaar minimaal twee en in de daaropvolgende jaren minimaal één maal per jaar geactualiseerd te 
worden op basis van de uitgevoerde inspecties en werkzaamheden. 

• Opdrachtnemer voert inspecties uit en verwerkt dit in inspectierapport(en) voor jaar N; 
• De inspectierapporten worden vertaald naar een onderhoudsplan voor het komende jaar 

(eerste jaarschijf met planning over het jaar) en een doorkijk voor de eerst komende 
twee jaren (tweede en derde jaarschijf) daarna; 

• De inspectierapporten en het onderhoudsplan worden aan de Opdrachtgever ter 
acceptatie voorgelegd; 

• De Opdrachtnemer voert het onderhoud uit op basis van het vastgestelde 
onderhoudsplan (eerste jaarschijf); 

• Het uitgevoerde onderhoud wordt gereed gemeld bij de Opdrachtgever en vastgelegd in 
een rapport. Tevens worden dan de revisiegegevens aan de Opdrachtgever overhandigd; 

• De Opdrachtnemer voert de volgende jaarlijkse inspectie uit en verwerkt dit in 
inspectierapport(en) voor jaar N+1, waarna de cyclus opnieuw begint. 

 

5.6.4. Producteisen 

Uitvoeren van beheerUitvoeren van beheerUitvoeren van beheerUitvoeren van beheer---- en onderhoudswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden    
 
Projectmatig onderhoud 
De Opdrachtnemer dient voor het onderhoudswerk een plan van aanpak op te 
stellen waarin in elk geval in opgenomen is: 

• Planning met daarin opgenomen: 
o Voorbereiding; 
o Uitvoering; 
o Stremmingen voor gebruikers. 

• Organisatie van de werkzaamheden; 
• Overlegstructuur met de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Hardenberg; 
• Kwaliteitsborging; 

    
Opstellen beheerOpstellen beheerOpstellen beheerOpstellen beheer---- en onderhoudsplan en onderhoudsplan en onderhoudsplan en onderhoudsplan    
Opdrachtnemer stelt voorafgaand aan de beheer- en onderhoudsperiode een plan op waarin 
wordt omschreven op welke wijze de betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Uitgangspunt is dat ten allen tijde kwaliteitsniveau A wordt behaald zoals omschreven in de 
kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010 (CROW publicatie **) Gedurende de beheer- en 
onderhoudsfase dient dit plan door de Opdrachtnemer in het eerste jaar minimaal twee en in de 
daaropvolgende jaren minimaal één maal per jaar geactualiseerd te worden op basis van de 
uitgevoerde inspecties en werkzaamheden. 
 
Het beheer- en onderhoudsplan moet minimaal de volgende gegevens bevatten: 

• Uit te voeren inspecties en de wijze en frequentie van inspecteren; 
• Uit te voeren beheer- en onderhoudswerkzaamheden en de wijze en frequentie van uit 

te voeren beheer en onderhoud; 
• Rapportages aan Opdrachtgever en de wijze en frequentie van rapporteren; 
• De raakvlakken met andere werkzaamheden in en buiten het projectgebied; 
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• De risico’s en beheersmaatregelen in relatie tot het beheer en onderhoud; 
 
Voor elk van de te onderscheiden componenten binnen de scope van het beheer en onderhoud is 
onder andere bepaald: 

• Wat de verwachte cq. gewenste frequentie van onderhoud is; 
• Aantallen van dezelfde component; 
• De staat van onderhoud; 
• De onderhoudsstrategie zijnde: 

o Periodiek onderhoud; 
o Specialistisch onderhoud; 
o Beschikbaarheid. 

 
De wijze waarop de uitvoering van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden zal worden 
georganiseerd; 

• De wijze waarop de kwaliteit van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden wordt 
bewaakt; 

• De wijze waarop de garanties op onderdelen van de uitgevoerde 
onderhoudswerkzaamheden worden gewaarborgd; 

• Op welke wijze invulling wordt gegeven voor natuur- en milieuvriendelijk onderhoud; 
• De aanpak met betrekking tot de veiligheid van de werknemers gedurende de te 

verrichten onderhoudswerkzaamheden; 
• In geval van inschakeling van (een) onderaannemer(s), welke onderdelen van de 

onderhoudswerkzaamheden door deze onderaannemer(s) zullen worden uitgevoerd. 
 

Actualiseren beheer en onderhoudsplanActualiseren beheer en onderhoudsplanActualiseren beheer en onderhoudsplanActualiseren beheer en onderhoudsplan    
Na aanvang van de beheer en onderhoudsfase dient het plan aangevuld te worden met 
tenminste de volgende onderdelen: 

• Stand van zaken ten aanzien van het onderhoudsplan; 
• Welke werkzaamheden uitgevoerd zijn; 
• Door wie de werkzaamheden zijn uitgevoerd; 
• Een overzicht van klachten in de afgelopen periode en welke oplossingen zijn 

aangedragen; 
• V&G-incidenten en bijna-ongevallen van de voorgaande periode; 
• Welke modificaties zijn uitgevoerd; 
• Beheer revisiegegevens en opleverdossier. 
 

Tijdens de beheer- en onderhoudsfase dient het opleverdossier bijgehouden te worden door 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Daartoe dient de Opdrachtnemer tijdens de jaarlijkse 
rapportage een kopie van de gereviseerde gegevens te overhandigen aan de Opdrachtgever. 
Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor revisiebeheer. 
 
Opstellen opleverdossier onderhoudsfase.Opstellen opleverdossier onderhoudsfase.Opstellen opleverdossier onderhoudsfase.Opstellen opleverdossier onderhoudsfase.    
Aan het einde van de beheer- en onderhoudsfase dient een eindrapport te worden opgesteld 
door de Opdrachtnemer. Dit eindrapport moet minimaal de onderdelen bevatten van de 
tussentijdse rapportage, aangevuld met: 

• Geactualiseerd opleverdossier met revisietekeningen van modificaties welke in de beheer 
en onderhoudsfase zijn uitgevoerd; 

• Lijst van leveranciers incl. adresgegevens van componenten die 3 jaar na het verstrijken 
van de onderhoudsperiode vervangen moeten worden. 

 

 


