
 

BRAVISSIMO 
Vraagspecificatie Deel B:  
Randvoorwaarden & Proceseisen 
Het inwinnen en presenteren van reistijden en 
intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en 
Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 
 
 
18 december 2006 
 
 
 

 
 

 

Opdrachtgever 
 

Provincie Noord-Brabant 
Directie Economie & Mobiliteit 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 

 

 datum vrijgave   beschrijving    goedkeuring   vrijgave 

18-12-2006  Definitief  P. de Wolff  H.W.J. Swaans 

 

Provincie Noord-Brabant 



 
 
 
 

 projectnr. PW.22.N.DVMALG.21 BRAVISSIMO 
 18 december 2006,  revisie 0.1 Vraagspecificatie Deel B:  Randvoorwaarden & Proceseisen 
  

 

 blad 1 van 23   
 

Provincie Noord-Brabant 

Inhoud Blz. 

 

1 Randvoorwaarden en Proceseisen - Projectmanagement 3 
1.1 Kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging 3 

1.1.1 Doelstelling 3 
1.1.2 Eisen ten aanzien van het proces 'kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging' 3 

1.1.2.1 Kwaliteitsmanagementsysteem 3 
1.1.2.2 (Project)kwaliteitsplan 3 
1.1.2.3 Identificeren en registeren van afwijkingen 4 

1.2 Planningsmanagement 4 
1.2.1 Doelstelling 4 
1.2.2 Eisen ten aanzien van het proces 'planningsmanagement' 4 

1.2.2.1 Detailplanning 4 
1.2.2.2 Voortgangsrapporten 4 

1.3 V&G Management 4 
1.3.1 Doelstelling 4 
1.3.2 Eisen ten aanzien van het proces 'V&G management' 4 

1.3.2.1 Algemeen 4 
1.3.2.2 V&G plan en afwijkingrapport 4 

1.4 Risicomanagement 4 
1.4.1 Doelstelling 4 
1.4.2 Eisen ten aanzien van het proces 'risicomanagement' 4 

1.4.2.1 Algemeen 4 
1.4.2.2 Inventariseren en analyseren van risico’s 4 
1.4.2.3 Vaststellen, realiseren en evalueren van beheersmaatregelen 4 
1.4.2.4 Opstellen en bijhouden van een risicodossier 4 
1.4.2.5 Risicodossier 4 

1.5 Communicatie 4 
1.5.1 Doelstelling 4 
1.5.2 Eisen ten aanzien van het proces 'communicatie' 4 

1.5.2.1 Onderhouden contacten met media 4 
1.5.2.2 Onderhouden contacten met geïnteresseerden 4 
1.5.2.3 Plaatsen reclame-uitingen 4 
1.5.2.4 Afhandelen klachten 4 
1.5.2.5 Plaatsen bouwborden 4 
1.5.2.6 Overleggen met de Opdrachtgever 4 

2 Randvoorwaarden en Proceseisen - Engineeren 4 
2.1 Afleiden van eisen 4 

2.1.1 Doelstelling afleiden van eisen 4 
2.1.2 Eisen ten aanzien van het proces 'afleiden van eisen' 4 

2.1.2.1 Algemeen 4 
2.1.2.2 Afgeleide eisen 4 

2.2 Ontwerpen 4 
2.2.1 Eisen ten aanzien van het proces 'ontwerpen' 4 

2.2.1.1 Definitief ontwerp (DO) 4 
2.2.1.2 Ontwerpnota Definitief Ontwerp 4 



 
 
 
 

 projectnr. PW.22.N.DVMALG.21 BRAVISSIMO 
 18 december 2006,  revisie 0.1 Vraagspecificatie Deel B:  Randvoorwaarden & Proceseisen 
  

 

 blad 2 van 23   
 

Provincie Noord-Brabant 

3 Randvoorwaarden en Proceseisen - Realiseren 4 
3.1 Realiseren 4 

3.1.1 Doelstelling Realiseren objecten 4 
3.1.2 Eisen aan het proces 'realiseren van objecten' 4 

3.1.2.1 Werkplannen 4 
3.1.2.2 Realiseren van objecten 4 
3.1.2.3 Nulmetingsrapport 4 
3.1.2.4 Herstellen schades en vervuilingen 4 

3.2 Werkzaamheden met betrekking tot kabels & leidingen 4 
3.2.1 Doelstelling kabels & leidingen 4 
3.2.2 Eisen ten aanzien van het proces werkzaamheden met betrekking tot kabels & 

leidingen' 4 
3.3 Beperken verkeershinder tijdens uitvoering 4 

3.3.1 Doelstelling afsluiten infrastructuur 4 
3.3.2 Eisen aan het proces 'beperken van verkeershinder tijdens uitvoering' 4 

3.3.2.1 Plannen en uitvoeren van verkeersmaatregelen 4 
3.3.2.2 Verkeersmaatregelenplan 4 

3.4 Keuren en testen 4 
3.4.1 Doelstelling 'keuren en testen' 4 
3.4.2 Eisen ten aanzien van het proces 'keuren en testen' 4 

3.4.2.1 Opstellen keurings- en testplannen 4 
3.4.2.2 Uitvoeren keuren en testen 4 
3.4.2.3 Keurings- of testplan 4 
3.4.2.4 Keurings- of testrapport 4 
3.4.2.5 Controlemetingen na oplevering 4 

3.5 Gereed brengen voor aanvaarding 4 
3.5.1 Doelstelling 4 
3.5.2 Eisen ten aanzien van het proces 'gereed brengen voor aanvaarding' 4 

3.5.2.1 Instandhoudingsplan 4 
3.5.2.2 As-built dossier 4 
3.5.2.3 Verificatienota 4 

 



 
 
 
 

 projectnr. PW.22.N.DVMALG.21 BRAVISSIMO 
 18 december 2006,  revisie 0.1 Vraagspecificatie Deel B:  Randvoorwaarden & Proceseisen 
  

 

 blad 3 van 23   
 

Provincie Noord-Brabant 

1 Randvoorwaarden en Proceseisen - Projectmanagement 

Het projectmanagement bestaat uit de deelprocessen: 
 
 Kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging; 
 Planningsmanagement; 
 V&G management; 
 Risicomanagement; 
 Communicatie. 

1.1 Kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging 

1.1.1 Doelstelling 

De Opdrachtnemer dient het project zodanig in te richten en bij te sturen dat het 
project beheerst verloopt en resultaten worden gerealiseerd binnen de kaders van de 
Overeenkomst. De Opdrachtnemer dient te waarborgen dat geëiste product- en 
proceskwaliteit op beheerste, expliciete en transparante wijze wordt geleverd.  

1.1.2 Eisen ten aanzien van het proces 'kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging'  

1.1.2.1 Kwaliteitsmanagementsysteem 

1. De Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de overeenkomst te 
beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd op basis 
van de norm ISO 9001:2000, 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 accreditatie-instelling. 

 
2. Ook in geval van een combinatie, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

dient één Kwaliteitsmanagementsysteem te worden gehanteerd dat van 
toepassing is op de aard van de Werkzaamheden.  

1.1.2.2 (Project)kwaliteitsplan 

1. De Opdrachtnemer dient voor het project een projectkwaliteitsplan op te stellen 
en te hanteren. 

 
2. Het projectkwaliteitsplan en de eventuele onderliggende plannen dient te worden 

gebaseerd op het kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
3. In het kwaliteitsplan moeten tenminste de onderstaande onderwerpen specifiek 

voor het project volledig worden opgenomen: 
 Een overzicht van op het project van toepassing zijnde procedures van het 

kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer;  
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 Een overzicht van alle te maken werkplannen en (de bijbehorende) 
keuringsplannen, hun onderlinge relatie, de relatie met de overall planning 
en de data waarop deze Documenten ter Acceptatie worden aangeboden; 

 Het organisatieschema van de projectorganisatie van de Opdrachtnemer 
waarin de verschillende functies en de namen van personen die deze 
vervullen zijn aangegeven, alsmede een nadere omschrijving van betrokken 
functies, inclusief specifiek toegewezen taken, verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en vereiste kwalificaties.  

 De overlegstructuur binnen de projectorganisatie van de Opdrachtnemer. 
Minimaal per vergadering vermelden: frequentie, doel, voorzitter, 
deelnemers, onderwerpen (agenda), distributielijst van het verslag en de 
tijdslimiet waarbinnen deze verstuurd moeten worden; 

 Een overzicht van in te kopen werkzaamheden, producten en de wijze 
waarop de kwaliteit hiervan wordt beheerst. Dit overzicht kan zich 
beperken tot de kritische werkzaamheden en producten, dat wil zeggen 
kritisch ten aanzien van product- kwaliteit, kosten, veiligheid en voortgang.  

 De planning voor het project met hierin een onderverdeling van de 
verschillende werkzaamheden. 

1.1.2.3 Identificeren en registeren van afwijkingen 

1. De Opdrachtnemer dient afwijkingen te identificeren. 
 
2. De Opdrachtnemer dient afwijkingen vast te leggen in een afwijkingsrapport. 
 
3. De Opdrachtnemer dient tekortkomingen die door de Opdrachtgever zijn 

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

 
4. De Opdrachtnemer dient: 
 

 een wijzigingsvoorstel in te dienen, indien de opdrachtnemer meent dat een 
afwijking niet gecorrigeerd kan worden en van blijvende aard is; 

 een overzicht van Afwijkingen bij te houden. 
 

5. De Correctie van een Afwijking dient uiterlijk plaats te vinden voor afronding het 
betreffende Werkpakket. 
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1.2 Planningsmanagement 

1.2.1 Doelstelling 

Beheren van planning van werkzaamheden met inachtneming van de gestelde 
opleverdatum. 

1.2.2 Eisen ten aanzien van het proces 'planningsmanagement' 

1.2.2.1 Detailplanning  

1. De opdrachtnemer dient voor het Werk een detailplanning op te stellen. 
 
2. De planning dient rekening te houden met de proceduretijden 

(afhandelingtermijnen) van de diverse vergunningen en de acceptatietermijnen 
inzake de acceptatieprocedure van de Opdrachtgever. Deze planning dient 
tevens rekening houden met de benodigde tijd voor het vooroverleg met de 
vergunningverlenende instantie, omwonenden en/of belangstellenden. 

 
3. In de planning moeten de op z’n minst de volgende stappen van alle fasen tot 

uiting komen: 
 

 start/einde voorbereiding; 
 start uitvoering; 
 de data van de acceptatiemomenten conform annex III; 
 de data wanneer overleg plaatsvindt met de wegbeheerder(s) i.v.m. 

verkeersmaatregelen; 
 de data wanneer eventueel verkeersmaatregelen worden getroffen; 
 de data wanneer de benodigde vergunningen worden aangevraagd. 
 

4. Een planning dient: 
 

 een reële inschatting te geven van doorlooptijden; 
 conform een balkenschema (Gantt chart) te zijn opgezet; 
 een gesloten netwerk te zijn, wat betekent dat ieder Werkpakket/activiteit 

een voorganger en een opvolger heeft, met uitzondering van het eerste en 
laatste Werkpakket of activiteit; 

 (het) Kritieke Pad(en) weer te geven. 

1.2.2.2 Voortgangsrapporten 

1. De Opdrachtnemer dient vierwekelijks een voortgangsrapport op te stellen en 
zijn voortgangsrapport uiterlijk op de vierde werkdag van de opvolgende week in 
te dienen bij de Opdrachtgever. 

2. Het voortgangsrapport dient minimaal de volgende informatie te bevatten: 
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Proces Informatie 

Projectmanagement 1. Overzicht te werk gestelde / te stellen (zelfstandige) 
hulppersonen; 

2. Actueel Vergunningen statusoverzicht; 
3. Alle klachten en maatregelen; 
4. Planning met voortgangsstandlijn; 
5. Kritieke risico’s en beheersmaatregelen; 
6. Afwijkingen op de Overeenkomst en corrigerende 

maatregelen; 
7. Alle (voorstellen tot) Wijzigingen op de Overeenkomst; 
8. Overzicht en status documenten in de 

acceptatieprocedure; 
9. V&G Afwijkingen en Corrigerende maatregelen. 

 

1.3 V&G Management 

1.3.1 Doelstelling 

Waarborgen dat het Werk op een veilige en gezonde wijze tot stand komt en  
onderhouden kan worden. 

1.3.2 Eisen ten aanzien van het proces 'V&G management' 

1.3.2.1 Algemeen 

1. De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor veiligheid op en rond het 
bouwterrein. 

 
2. De Opdrachtnemer dient te beschikken over een veiligheidsmanagementsysteem 

waarbij het systeem van toepassing is op alle Werkzaamheden. 
 
3. Indien de Opdrachtnemer is georganiseerd in de vorm van een Combinatie van 

meerdere partijen, er voor te zorgen dat ieder van de afzonderlijke combinanten 
over het voornoemde veiligheidsmanagementsysteem beschikt, waarbij het 
systeem of de combinatie van systemen van toepassing dient respectievelijk 
dienen te zijn op alle Werkzaamheden. 

 
4. 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. 

1.3.2.2 V&G plan en afwijkingrapport 

1. De Opdrachtnemer dient een veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerp en 
uitvoeringsfase) op te stellen. De Opdrachtnemer dient verder zorg te dragen 
voor actualisatie van het V&G-plan. 
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2. De Opdrachtnemer dient V&G Afwijkingen te identificeren en vast te leggen in 

een V&G afwijkingsrapport. 
 
3. De Opdrachtnemer dient alle V&G-rapporten te bewaren in een V&G-dossier. 

1.4 Risicomanagement 

1.4.1 Doelstelling 

Identificeren en beheersen van risico’s, in de breedste zin van het woord. Specifiek het 
beheersen van risico’s door bewust omgaan met keuzes in het ontwerp en uitvoering. 

1.4.2 Eisen ten aanzien van het proces 'risicomanagement' 

1.4.2.1 Algemeen 

1. De Opdrachtnemer dient risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) 
uit te voeren gedurende alle fasen van het project. 

1.4.2.2 Inventariseren en analyseren van risico’s 

1. De Opdrachtnemer dient: 
 

 in de engineeringsfase de risico’s dat het ontwerp niet voldoet aan een eis te 
inventariseren en te analyseren; 

 bij een werkplan de risico’s te inventariseren en te analyseren die 
verbonden zijn aan het uitvoeren van het werkplan of de activiteiten 
hierbinnen. 

 de risico’s te kwantificeren. 

1.4.2.3 Vaststellen, realiseren en evalueren van beheersmaatregelen 

1. De Opdrachtnemer dient: 
 

 voor elk geïdentificeerd risico beheersmaatregelen vast te stellen en te 
implementeren; 

 beheersmaatregelen te definiëren, toe te wijzen aan voor de uitvoering 
verantwoordelijke personen, registreren en implementeren voordat het 
betreffende werkpakket wordt uitgevoerd; 

 aantoonbaar te kunnen maken dat voorziene beheersmaatregelen genomen 
zijn. 

1.4.2.4 Opstellen en bijhouden van een risicodossier 

1. De Opdrachtnemer dient: 
 

 een risicodossier aan te leggen waarin de risico’s worden geregistreerd; 
 het risicodossier actueel te houden; 
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 risico’s die door de Opdrachtgever worden gesignaleerd en doorgegeven 
aan de Opdrachtnemer op te nemen in het risicodossier; 

 de kwantificering van de (rest)risico’s in het risicodossier aan te passen als de 
Opdrachtgever hierom verzoekt. 

1.4.2.5 Risicodossier 

1. Het risicodossier dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: 
 

 de actuele en inmiddels beheerste risico’s, per werkpakket. 
 per geïnventariseerd risico: 

o eenduidig identificatienummer van het risico; 
o eenduidige beschrijving van het risico (de ongewenste gebeurtenis); 
o eenduidige omschrijving van oorzaak; 
o eenduidige omschrijving van gevolg, uitgedrukt in de betreffende 

beheersaspecten (tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en omgeving); 
 inschatting in kans en gevolgklassen van het initieel risico en het restrisico; 
 werkpakket waarop het risico betrekking heeft; 
 risico-eigenaar (en risico verantwoordelijke);  
 eenduidige omschrijving van de beheersmaatregelen; 
 de actiehouder(s) van de beheersmaatregelen; 
 verwijzing naar het plan of document waar de beheersmaatregel wordt 

uitgewerkt; 
 status van de beheersmaatregel(en). 

 
Nr Risicobeschrijving Kwantificering Beheersmaatregelen Restrisico 

Nr Eis Risico Oorzaak Gevolg 
Eigenaar/ 
verantw 

K G T Q V O Beschrijving Status Actie-houder K G T Q V O 

                     
                     
                     

Risicodossier Ontwerp:  Versie/Datum: 
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1.5 Communicatie 

1.5.1 Doelstelling 

Het waarborgen van een beheerste communicatie met de Opdrachtgever en derden. 

1.5.2 Eisen ten aanzien van het proces 'communicatie'  

1.5.2.1 Onderhouden contacten met media 

1. Alle (pers)contacten met de verschillende media lopen via de Opdrachtgever. 
Vragen van de verschillende persorganisaties dienen te worden doorgespeeld 
naar de Opdrachtgever. Deze zorgt voor verdere uitzetting, beantwoording en 
vastlegging van vragen. 

 
2. Indien de Opdrachtnemer zelf communicatiemiddelen (incl. publicaties in 

vakbladen, beeldmateriaal zoals foto’s, etc.) wenst te verspreiden dient hij deze 
voorafgaand aan verspreiding of publicatie aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

1.5.2.2 Onderhouden contacten met geïnteresseerden 

1. De communicatie (eenduidige beeldvorming, profilering, positionering en 
voorlichting) over het project alsmede de afstemming hierover wordt verzorgd 
door de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen inclusief officiële 
handelingen is voorbehouden aan de Opdrachtgever. Op verzoek van de 
Opdrachtgever assisteert de Opdrachtnemer hierbij. 

1.5.2.3 Plaatsen reclame-uitingen 

1. 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. 

1.5.2.4 Afhandelen klachten 

1. Klachten die worden gemeld aan de Opdrachtnemer dienen terstond te worden 
gemeld aan de Opdrachtgever. 

 
2. De Opdrachtnemer meldt binnen 2 dagen aan de Opdrachtgever welke 

maatregel hij zal treffen en verhelpt, voor zover mogelijk, de klacht. De 
Opdrachtgever draagt zorg voor terugkoppeling richting de melder. 
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1.5.2.5 Plaatsen bouwborden 

1. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om bouwborden te plaatsen. 

1.5.2.6 Overleggen met de Opdrachtgever 

1. De Opdrachtnemer dient zo vaak als noodzakelijk een overleg tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer te organiseren; 

 
2. De Opdrachtnemer dient in ieder geval een overleg binnen vijf werkdagen na 

verstrekking van het voortgangsrapport plaats te laten vinden; 
 
3. De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen die door de 

Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en waarvoor Opdrachtnemer wordt 
uitgenodigd; 

 
4. De Opdrachtnemer dient bij overleggen vertegenwoordigd te zijn door (een) 

functionaris(sen) met de juiste bevoegdheden overeenkomstig het onderwerp van 
het overleg; 

 
5. De Opdrachtnemer dient na gunning op basis van het risicodossier en na 

actualisatie van het risicodossier de Opdrachtgever uit te nodigen voor een 
afstemmingsoverleg over de geïdentificeerde risico’s en beheersmaatregelen; 

 
6. De Opdrachtgever zorgt voor verslaglegging van de overleggen. 
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2 Randvoorwaarden en Proceseisen - Engineeren 

Engineeren bestaat uit de deelprocessen: 
 
 Afleiden van eisen; 
 Ontwerpen. 

2.1 Afleiden van eisen 

2.1.1 Doelstelling afleiden van eisen 

Waarborgen dat de eisen van de Opdrachtgever op beheerste, expliciete en 
transparante wijze worden uitgedetailleerd zodat aantoonbaar kan worden gemaakt 
dat wordt voldaan aan de eisen. 

2.1.2 Eisen ten aanzien van het proces 'afleiden van eisen' 

2.1.2.1 Algemeen 

1. De Opdrachtnemer dient engineeringactiviteiten te herhalen totdat er in 
ontwerpnota’s een uitvoeringsontwerp is vastgelegd, waarmee aangetoond kan 
worden dat de objecten realiseerbaar, keur- of testbaar en onderhoudbaar zijn en 
voldoen aan de Vraagspecificatie, de van toepassing zijnde normen en richtlijnen 
en eventuele vergunningvoorwaarden. 

 
2. Het aanbiedingsontwerp geldt als voorlopig ontwerp (VO) en dient te worden 

uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO) inclusief ontwerpnota. 
 
3. De Opdrachtnemer kan de producten die voortkomen uit de 

engineeringactiviteiten clusteren voor herhalende objecten die dezelfde eisen en 
ontwerpoplossingen hebben. 

2.1.2.2 Afgeleide eisen 

1. Van door de Opdrachtnemer afgeleide eisen dient de volgende informatie te 
worden aangegeven in de specificatie: 

 
 omschrijving; 
 verwijzing naar bovenliggende eis; 
 indien onderliggende specificaties aanwezig zijn, verwijzing naar 

onderliggende eis; 
 initiator; 
 bron. 
 

2. Elke eis dient zoveel als mogelijk verifieerbaar en keurbaar te zijn en indien 
relevant voorzien zijn van marges. 
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2.2 Ontwerpen 

2.2.1 Eisen ten aanzien van het proces 'ontwerpen' 

2.2.1.1 Definitief ontwerp (DO) 

1. De tekeningen voor alle objecten dienen te worden vervaardigd conform de 
Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant, versie 5.0 d.d. 1 
februari 2006 (bijlage 1). 

 
2. In het DO dient in ieder geval te zijn opgenomen: 
 

 een beschrijving van de onderdelen waarin tevens de 
berekeningsmethodieken, de van belang zijnde randvoorwaarden, de 
gehanteerde uitgangspunten en parameters en eventuele raakvlakken met 
andere onderdelen zijn opgesomd; 

 een onderbouwing door middel van beschrijvingen, berekeningen en 
tekeningen; 

 de eisen vanuit het DO met betrekking tot andere onderdelen; 
 de eisen met betrekking tot de uitvoering en onderhoud, te weten 

werkplannen en keuringsplannen voor het werkonderdeel 
“Verkeersmaatregelenplan en fasering”; 

 de gehanteerde specificaties, waaronder ten minste de toegepaste normen, 
voorschriften en richtlijnen, de doorberekende en de maatgevende 
belastingcombinaties, de toegepaste modellering en rekensoftware ingeval 
van computerberekeningen, de onderbouwing van toegepaste materiaal- en 
belastingfactoren, de specificaties van de toe te passen materiaalsoorten en 
apparatuur, de te hanteren uitvoerings- en keuringsvoorschriften en de 
geraadpleegde literatuur. 

2.2.1.2 Ontwerpnota Definitief Ontwerp 

1. De Ontwerpnota dient: 
 

 aantoonbaar te maken dat het ontwerp voldoet aan de eisen gesteld in de 
Vraagspecificatie deel C;  

 aan te tonen dat het ontwerp realiseerbaar, testbaar en onderhoudbaar is. 
 

2. In een Ontwerpnota dient te zijn geïdentificeerd en vastgelegd: 
 

 de scope van het werk; 
 identificatie van de Ontwerpdocumenten; 
 Kwaliteitsregistraties, zijnde ontwerpkwalificaties; 
 Een op basis van de Vraagspecificatie uitgewerkt Programma van Eisen 

(PvE) met concreet meetbare eisen en toleranties.  
 Op welke wijze, zijnde de ontwerpkwalificatie, per eis aan het uitgewerkt 

PvE wordt voldaan; 
 (Eventuele) afwijkingen ten opzichte van de Vraagspecificatie; 
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 Bewijs van goedkeuring door ondertekening door de Opdrachtnemer. 
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3 Randvoorwaarden en Proceseisen - Realiseren 

Het hoofdproces realiseren bestaat uit de deelprocessen: 
 
 Realiseren objecten; 
 Coördinatie van werkzaamheden door nevenopdrachtnemers; 
 Werkzaamheden met betrekking tot kabels & leidingen; 
 Beperken verkeershinder tijdens uitvoering; 
 Keuren en testen; 
 Gereed brengen voor aanvaarding; 
 Garanderen van het technische systeem. 

3.1 Realiseren 

3.1.1 Doelstelling Realiseren objecten 

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

3.1.2 Eisen aan het proces 'realiseren van objecten' 

3.1.2.1 Werkplannen 

1. De Opdrachtnemer dient voor ieder object een werkplan op te stellen. 
 
2. Werkplannen dienen overeenkomstig de toepasselijke procedures van het 

kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer te worden opgesteld. 
 
3. In een werkplan dient een heldere beschrijving te worden gegeven van de 

geïdentificeerde uitvoeringsrisico’s voor de betreffende activiteiten waarop het 
werkplan betrekking heeft en van de te nemen beheersmaatregelen. 

 
4. In een werkplan dient te worden aangetoond dat rekening is gehouden met de 

uitvoeringsuitgangspunten uit de betreffende ontwerpnota’s. 
 
5. Aan de hand van de werkplannen worden de nodige stop, bijwoon en 

registratiepunten nader bepaald overeenkomstig de UAV-GC 2005 § 21 sub 4. 

3.1.2.2 Realiseren van objecten 

1. De Opdrachtnemer dient pas te starten met het uitvoeren van een object nadat 
het werkplan gereed is en door de opdrachtgever is geaccepteerd. 

 
 
De Opdrachtnemer dient in een rapportage de toestand van de werklocaties vóór 
aanvang werkzaamheden vast te leggen. 
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3.1.2.3 Nulmetingsrapport 

1. De Opdrachtnemer dient het nulmetingsrapport in tweevoud, inclusief 
geleideformulier voor ontvangst, aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 
2. Het Nulmetingsrapport dient van een datum te zijn voorzien en dient te zijn 

ondertekend door de Opdrachtnemer. Het nulmetingsrapport dient per 
werklocatie minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

 
 Duidelijke foto’s van de status van het wegdek en de berm ter plaatse (over 

lengte van ca. 100 m). 
 Plattegrond (situatieschets) met hierin aangegeven plaatsingslocatie nieuw 

wegmeubilair (incl. eventuele draagconstructie), kabelloop ter plaatse, 
aanwezig bestaande wegmeubilair en eventuele obstakels. 

3.1.2.4 Herstellen schades en vervuilingen 

1. De Opdrachtnemer dient schades aan bestaande weginfrastructuur en 
wegmeubilair die dienen als tijdelijke omleidingroutes of als route voor het 
bouwverkeer terstond te herstellen. Indien schaden niet terstond door de 
Opdrachtnemer worden hersteld, laat de Opdrachtgever deze schaden herstellen 
en worden de kosten zonder ingebrekestelling in rekening gebracht bij de 
Opdrachtnemer. 

 
2. Bij vervuiling van het openbare wegennet als gevolg van transport van 

grondstoffen, bouwmaterialen, bouwmaterieel en dergelijke dient de 
Opdrachtnemer deze terstond op te ruimen.  

 
3. Na het verwijderen van de tijdelijke maatregelen dient e.e.a in de oorspronkelijke 

staat te worden teruggebracht. 

3.2 Werkzaamheden met betrekking tot kabels & leidingen 

3.2.1 Doelstelling kabels & leidingen 

Waarborgen dat de activiteiten met betrekking tot kabels- en leidingen op beheerste, 
expliciete en transparante wijze worden uitgevoerd. 
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3.2.2 Eisen ten aanzien van het proces werkzaamheden met betrekking tot kabels & 
leidingen' 

1. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle terzake de 
Realisatie van het Werk en de uitvoering van het Onderhoud noodzakelijke 
verleggingen c.q. verwijderingen van kabels en/of leidingen. 

 
2. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inventarisatie van de te 

verwijderen en/of te verleggen kabels en leidingen alsmede de inventarisatie en 
revisie van eventuele aanpassingen die nodig zijn bij aanwezige kabels en 
leidingen. 

 
3. De kabels en leidingen maken deel uit van het ontwerp en de verwijdering of 

verlegging van deze kabels en leidingen is voor rekening en risico van de 
Opdrachtnemer en dient door de Opdrachtnemer te worden uitgevoerd.  

 
4. De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de ongestoorde instandhouding 

van alle kabels en leidingen die noodzakelijk zijn tijdens de Werkzaamheden, 
behoudens in de periode dat zij verlegd danwel verwijderd worden en behoudens 
de situatie als beschreven in onderstaande eis. 

 
5. In geval de Opdrachtnemer tijdelijk met het oog op de realisatie van het Werk en 

de uitvoering van het Onderhoud de instandhouding van kabels en leidingen 
dient te worden onderbroken, dient zij dit in overleg met de kabel-, c.q. 
leidingbeheerders te doen. 

 
6. De Opdrachtnemer realiseert het Werk met inachtneming van de door kabel- en 

leidingbeheerders gestelde eisen aangaande de bescherming van kabels en 
leidingen. 

 
7. Indien door of vanwege de Opdrachtnemer kabels en/of leidingen worden 

beschadigd, moet de Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk melding 
maken bij de betrokken kabel-, c.q. leidingbeheerder(s). Herstelkosten en 
eventuele vervolgschade komen in dit geval voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 

 
8. Kabels op een diepte van minimaal 70 cm onder het maaiveld aanbrengen. 
 
9. Armeringen en geleidende folie die in de kabelstructuur voorkomen moeten 

worden geaard. 
 
10. Het aanbrengen van kabelsleuven zoveel als mogelijk in overeenstemming met 

bestaande kabelsleuven. Aan te geven in het kabelplan. 
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11. De bodem van de sleuven moet vlak worden afgewerkt. 
 
12. Sleuven en gaten moeten aan het einde van de werkdag worden gedicht of 

afgewerkt. 
 
13. Mantelbuizen die moeten worden aangebracht dienen door middel van 

gestuurde boringen te worden aangebracht, overeenkomstig de Richtlijn 
boortechnieken van Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde , uitgave 
november 1995. 

 
14. Voor aanvang van de boorwerkzaamheden dient de Opdrachtnemer een 

vergunning aan te vragen middels het indienen, in drievoud, van de 
boorplannen. De hiertoe noodzakelijke grondonderzoeken behoren tot de 
verplichting van de Opdrachtnemer. 

3.3 Beperken verkeershinder tijdens uitvoering 

3.3.1 Doelstelling afsluiten infrastructuur 

Waarborgen dat afsluitingen van infrastructuur op beheerste, expliciete en 
transparante wijze worden uitgevoerd. 

3.3.2 Eisen aan het proces 'beperken van verkeershinder tijdens uitvoering' 

3.3.2.1 Plannen en uitvoeren van verkeersmaatregelen  

1. De Opdrachtnemer mag verkeersmaatregelen niet eerder treffen dan nadat de 
Opdrachtnemer hiervoor toestemming heeft gekregen van de Opdrachtgever. 

 
2. De Opdrachtnemer dient: 
 

 alle verkeersmaatregelen te inventariseren die nodig zijn om het Werk te 
realiseren; 

 voor de te nemen verkeersmaatregelen ontwerpen op te stellen en te 
verwoorden in (een) verkeersmaatregelenplan(nen). 

 
3. De Opdrachtnemer dient bij het plannen en uitvoeren van verkeersmaatregelen 

te  voldoen aan CROW publicaties 96a en/of 96b. 
 
4. Afzettingen en verkeersmaatregelen moeten minimaal 6 weken voor de uit te 

voeren werkzaamheden worden aangevraagd bij de wegbeheerder. Het 
goedkeuren van de afzettingen geschiedt in overleg met de wegbeheerder. Bij 
elke aanvraag moet de Opdrachtnemer een schets van het benodigde werkgebied 
overleggen. 

 
5. Afsluiting van wegen is niet toegestaan. 
 
6. De Opdrachtnemer dient er bij het plannen van de werkzaamheden rekening 

mee te houden dat er gedurende bepaalde tijden geen werkzaamheden mogen 
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worden uitgevoerd. Voor Rijkswegen geldt dat in de spitsperiode geen 
werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Deze spitsperioden zijn op 
werkdagen tussen 06:00 – 10:00 uur en tussen 16:00 en 20:00 uur. 
Voor de provinciale wegen zijn per weg geblokkeerde tijden bepaald waarbinnen 
geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Deze staan vermeld in bijlage 
D. 

 
7. De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat er tijdens het 

Eftelingseizoen geen verkeersverstorende werkzaamheden mogen worden 
uitgevoerd op de N261. 

 
8. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor beheer en controle van de 

verkeersmaatregelen. Indien dit of aanwijzingen van de Opdrachtgever tijdens 
de uitvoeringsfase niet worden nageleefd wordt door de Opdrachtgever een 
korting toegepast van € 500 per keer zonder ingebrekestelling.  

 
9. De Opdrachtnemer dient verkeersmaatregelen iedere 8 uur te controleren. 

Datum en tijdstip, alsmede bevindingen en genomen herstelmaatregelen naar 
aanleiding van de controles vastleggen in een logboek. Het logboek dient te allen 
tijde beschikbaar te zijn voor inzage door de Opdrachtgever. 

 
10. De Opdrachtnemer dient een calamiteitennummer beschikbaar te hebben dat 

24 uur per dag bereikbaar is. 

3.3.2.2 Verkeersmaatregelenplan 

1. De Opdrachtnemer dient een verkeersmaatregelenplan op te stellen. 
 
2. Het verkeersmaatregelenplan dient: 
 

 een voldoende onderbouwing te geven van de benodigde 
uitvoeringsactiviteiten en gevolgen voor verkeer; 

 dient aannemelijk te maken dat (meer) verkeershinder nodig is i.v.m. 
extreme veiligheids, kosten- en/of tijdsconsequenties; 

 te voldoen aan de eisen uit de Vraagspecificatie deel B en C en specifiek voor 
Rijkswegen met de “Bijlage  Installatie en uitvoeringseisen versie 1.0”; 

 voor het gedeelte van de A59 tussen aansluiting Rosmalen en aansluiting 
Oss afgestemd te worden met de feitelijke wegbeheerder, zijnde de Poort van 
Den Bosch (Postbus 59, 5240 AB Rosmalen); 

 bij het ontwerp de consequenties voor de te nemen verkeersmaatregelen aan 
te geven en de frequentie en tijdstippen voorzover mogelijk van 
verkeersmaatregelen te verantwoorden; 

 voldoende inzicht te geven in de aan- en afvoerroutes voor zwaar materieel 
en grote transporten (onder andere aanvoer van constructieve elementen). 

 
3. Het verkeersmaatregelenplan dient minimaal de volgende onderdelen te 

bevatten: 
 

 doel van de maatregel; 
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 een duidelijke situatietekening in kleur, inclusief alle relevante bebording, 
bebakening en markering; 

 het horizontale alignement, het lengteprofiel, relevante dwarsprofielen; 
 werk in- en uitritten; 
 omleidingsroutes en hoe rekening wordt gehouden met de routering van 

gevaarlijke stoffen. Per omleidingroute dient Opdrachtnemer een tekening te 
leveren waarop de weg inclusief alle afzetmaterialen zijn geplaatst; 

 de locaties met kilometrering van de te plaatsen tijdelijke 
bewegwijzeringborden; 

 de tekst op de tijdelijke bewegwijzeringborden; 
 de locaties van de te plaatsen routenummer- en pijlborden; 
 de bestaande (ANWB)-bewegwijzeringborden met de af te kruisen teksten; 
 de locaties met kilometrering van de te gebruiken verkeersignalering; 
 de locatie met kilometrering van de in te zetten actiewagen(s) en 

voorwaarschuwingsborden/wagens; 
 hoe de rijstrooksignalering ingesteld wordt (pijl, kruis, getal, einde alle 

verboden of uit); 
 de constructieve tijdelijke voorzieningen; 
 de afstemming met andere werken, wegbeheerder en hulpdiensten; 
 calamiteitenplan. 

3.4 Keuren en testen 

3.4.1 Doelstelling 'keuren en testen' 

Waarborgen dat de gerealiseerde objecten op beheerste, expliciete en transparante 
wijze worden gekeurd of getest zodat aantoonbaar kan worden gemaakt dat de 
objecten voldoen aan de eisen. 

3.4.2 Eisen ten aanzien van het proces 'keuren en testen'  

3.4.2.1 Opstellen keurings- en testplannen 

1. De opdrachtnemer dient een FAT protocol op te stellen ten behoeve van de te 
realiseren installaties. 

 
2. De opdrachtnemer dient een SAT protocol op te stellen voor het gehele systeem. 

Eventuele restpunten vanuit het geaccepteerde en ingevulde FAT protocol dienen 
tijdens de SAT opgelost te zijn. 

 
3. De opdrachtnemer dient een ingebruikname protocol op te stellen. 
 
4. De Opdrachtgever is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop Acceptatie 

van een keuringsplan plaatsvindt,  in het keuringsplan eventuele stop-, bijwoon en 
aan te geven.  
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3.4.2.2 Uitvoeren keuren en testen  

1. De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie keuringen, testen of beproevingen 
uit te voeren en de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te tonen 
dat de geleverde bouwstoffen en gerealiseerde objecten voldoen aan de 
geïdentificeerde eisen. 

 
2. De Opdrachtnemer mag bij het keuren c.q. aantonen dat een object aan de eisen 

voldoet, gebruik maken van geldige certificaten verstrekt door een in Nederland 
erkend keuringsinstituut (bv. KOMO of KIWA).  

 
3. De Opdrachtnemer dient de testen sequentieel uit te voeren, hetgeen betekent dat 

een opvolgende test kan niet eerder worden gestart dan wanneer de voorgaande 
test succesvol is afgesloten en, indien overeengekomen, de resultaten door de 
Opdrachtgever zijn goedgekeurd en geaccepteerd. 

3.4.2.3 Keurings- of testplan 

1. Het FAT protocol dient in te gaan op de functionele toetsing van de af te nemen 
installatie, waarbij minimaal de volgende aandachtspunten aan de orde komen: 

 
 testcondities (uitgangspunten, proefopstelling, meetapparatuur e.d.); 
 testresultaten vanuit fabrikage; 
 functionele werking, gezien vanuit techniek; 
 functionele werking, gezien vanuit eindgebruiker; 
 nog uit te voeren aanpassingen voordat de installatie ingebracht wordt in het 

Werk; 
 alle gestelde eisen vanuit de vraagspecificatie. 

 
2. Het SAT protocol dient in te gaan op de functionele toetsing van het af te nemen 

systeem op de eindlocatie, waarbij minimaal de volgende aandachtspunten aan 
de orde komen: 

 
 alle aandachtspunten zoals vermeld bij FAT protocol; 
 resultaten vanuit uitgevoerde FAT afnames; 
 raakvlakken tussen deelsystemen; 
 raakvlak met andere systemen binnen de regio (indien van toepassing); 
 herstelmethode bij calamiteiten (terug naar oorspronkelijke situatie). 

 
3. Het ingebruikname protocol dient in te gaan op de invoering van het systeem, 

waarbij minimaal de volgende zaken aan de orde komen: 
 

 situatie vóór uitvoering van het Werk; 
 nieuwe apparatuur; 
 communicatie; 
 eventuele restpunten welk nog niet konden worden opgelost; 
 documentatie. 
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3.4.2.4 Keurings- of testrapport 

1. Het keurings- of testrapport dient te voldoen aan dezelfde eisen als het keurings- 
of testplan. 

 
2. In aanvulling op het keurings- of testplan dient in het keuringsrapport voor een 

object per eis tenminste het volgende te zijn geïdentificeerd en vastgelegd: 
 

 datum van de keuring of test; 
 wie de keuring of test heeft verricht; 
 keurings- of testresultaat (Ja/Nee); 
 indien niet wordt voldaan de risico’s op het niet voldoen aan de eis en de 

noodzakelijke maatregelen; 
 datum van de keuring of test; 
 identificatie van geconstateerde afwijkingen; 
 feitelijke registratie van de keurings- of testresultaten, de waarde en eventuele 

marges; 
 per fout dient de classificatie te worden aangegeven, per test kunnen 

meerdere fouten worden vastgesteld; 
 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. 
 

3.4.2.5 Controlemetingen na oplevering 

1. Opdrachtgever is gerechtigd om voor de vaststelling van de geleverde kwaliteit 
controlemetingen te (laten) verrichten. 

 
2. De kosten van de controlemetingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 
 
3. Voor de controlemetingen zal gebruik gemaakt worden van een gecertificeerd 

intensiteit- c.q. reistijdmeetsysteem (geijkt door NMI). 
 
4. Opdrachtnemer wijst de exacte meetlocatie(s) c.q. begin- en eindpunten aan. 

Indien apparatuur van de referentiemeting kan interfereren met de 
apparatuur van de Opdrachtnemer wijst de Opdrachtnemer een alternatieve 
locatie aan, op korte afstand van het meetpunt. Tussen het meetpunt en het 
alternatieve referentiemeetpunt mogen geen mutaties in de verkeersstroom 
plaatsvinden. 

 
5. Opdrachtgever wijst uiterlijk vier weken van te voren het te toetsen meetpunt 

aan. 
 
6. Opdrachtnemer levert uiterlijk één week voor aanvang van de meting de 

meetlocatie danwel de alternatieve locatie aan. 
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7. In totaal worden maximaal tien meetvakken per jaar getoetst. Opdrachtgever 
kiest daarvoor de te controleren wegvakken. Daaronder kunnen specifieke 
meetvakken vallen waar onjuistheid van de gegevens wordt verondersteld. 

 
8. De metingen worden verspreid over het gehele jaar uitgevoerd. Metingen 

worden niet afgelast of uitgesteld als gevolg van bijzondere weg-, weer- of 
verkeersomstandigheden. 

 
9. De kwaliteitseisen gelden onder alle voorkomende weer- en 

verkeersomstandigheden. Er wordt vanuit gegaan dat door de wijze waarop 
metingen in de tijd gespreid worden ook minder reguliere 
weersomstandigheden in de metingen zijn vertegenwoordigd. 

 
10. De duur van een controlemeting bedraagt één aaneengesloten week. 

Gedurende de meting wordt voor elke meetperiode de intensiteit c.q. de 
trajectreistijd met het referentiesysteem bepaald.  

 
11. De Opdrachtnemer mag tijdens de evaluatie geen enkele wijziging 

aanbrengen in het meetsysteem en in de aan het meetvak gerelateerde 
verwerking en bewerking van de meetgegevens 

 
12. Vergelijking van de gegevens van de referentiemeting en van de meetgegevens 

van de leverancier vindt plaats nadat de data van de referentiemeting is 
opgeschoond.  

 
13. De toetsing vindt minimaal plaats aan de hand van de MAPE (Mean Absolute 

Percentage Error). 
 

3.5 Gereed brengen voor aanvaarding 

3.5.1 Doelstelling 

Nadat het Werk hiervoor in gereedheid is gebracht, kan een verzoek tot aanvaarding 
van het Werk worden ingediend. 

3.5.2 Eisen ten aanzien van het proces 'gereed brengen voor aanvaarding'  

3.5.2.1 Instandhoudingsplan 

1. De Opdrachtnemer dient een instandhoudingsplan op te stellen dat betrekking 
heeft op inspectie, beheer en onderhoud voor de gehele levensduur van de 
geleverde installatie. 

 
2. Het instandhoudingsplan dient ervoor om inzicht te verkrijgen welke 

werkzaamheden er noodzakelijk zijn om het Werk gedurende de levensduur aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen te laten voldoen. 
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3.5.2.2 As-built dossier 

1. De Opdrachtnemer dient voor het Werk een As-built dossier op te maken. 
 
2. Het dossier bevat een beschrijving van het gerealiseerde Werk onderbouwd met 

gereviseerde tekeningen en berekeningen en het Definitief Ontwerp, waarin alle 
Wijzigingen zijn verwerkt en de onderhouds- en bedieningsvoorschriften. 

 
3. Het as-built dossier dient van datum en ondertekening door Opdrachtnemer 

voorzien te zijn. 

3.5.2.3 Verificatienota 

1. Een verificatienota dient traceerbaar te maken dat in alle fasen wordt voldaan 
aan de eisen uit Vraagspecificatie deel C. De verificatienota is een document 
waarin de relatie wordt vastgelegd tussen de afgeleide eisen, de objecten en de 
verificaties en keuringen.  In de verificatienota wordt verwezen naar de 
betreffende bovenliggende eisen en registraties (keurings- en testrapporten) 
waaruit blijkt hoe is aangetoond en traceerbaar is dat aan deze eisen wordt 
voldaan (combinatie van specificatie, keruingsplan en keuringsrapport). 

 
2. In de verificatienota dienen tenminste te zijn opgenomen: 
 

 Identificatie van de Uitvoeringsdocumenten; 
 Kwaliteitsregistraties, zijnde uitvoeringskwalificaties; 
 Een op basis van de Vraagspecificatie uitgewerkt Programma van Eisen 

(PvE) met concreet meetbare eisen en toleranties. 
 Op welke wijze, zijnde de ontwerpkwalificatie, per eis aan het uitgewerkt 

PvE wordt voldaan; 
 (Eventuele) afwijkingen ten opzichte van de Vraagspecificatie; 
 Bewijs van goedkeuring door ondertekening door de Opdrachtnemer. 

 
3. De resultaten van toetsingen zijn originelen of door de Opdrachtnemer 

geparafeerde en gedateerde kopieën van de door hem gearchiveerde exemplaren. 


