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Geachte raadsleden,
De gemeenten Albrandswaard en Barendrecht hebben gezamenlijk een Europese aanbesteding
gedaan om het beheer en onderhoud van de Koedoodseplas en Gaatkensplas uit te voeren.
In 2017 zijn nieuwe afspraken gemaakt met Waterschap Hollandse Delta over het onderhoud van
deze twee gebieden. De gemeentes zijn nu volledig verantwoordelijk voor het onderhoud, zoals het
waterplantenbeheer en het baggeren. We informeren u graag over de gekozen onderhoudsconstructie
en samenwerking met de gemeente Barendrecht voor het groen- en plassengebied.
De twee gemeentes hebben de samenwerking gezocht in het onderhoud omdat het gebied zich niet
laat tegenhouden door gemeentegrenzen. Kortom: eigenlijk is het één doorlopend natuurgebied met
groen en plassen. Door voor een gezamenlijke aanbesteding te kiezen, wordt het gehele gebied op
dezelfde manier onderhouden en aantrekkelijker gemaakt.
ONDERHOUD
De afgelopen twee jaar heeft er een markconsultatie en daaropvolgend een Europese aanbesteding
op basis van “mededingingsprocedure met onderhandeling met een vaste prijs” plaatsgevonden.
Hierin zijn het baggeren, regulier wateronderhoud en het onderhoud van het groen rondom de plassen
in één overeenkomst voor de gemeente Albrandswaard en Barendrecht aanbesteed. Dit is voor de
periode van 1 april 2020 tot 31 december 2029.
Door deze wijze van langdurig aanbesteden onder deze condities krijgen de Koedoodseplas,
Koedoodzone en Noordrand in Albrandswaard en de Gaatkensplas en omliggend groen in
Barendrecht een boost. Er ontstaat een aantrekkelijk gebied waarin het voor de bewoners van de
aangrenzende woonwijken prettig wonen is en een groen en waterrijk gebied ontstaat waarin zowel
direct omwonenden als overige regiobewoners prima kunnen recreëren en ontspannen.
De partij die op grond van de aanbiedingen en onderhandelingen het beste plan van aanpak heeft
aangeleverd is firma GKB-Realisatie uit Barendrecht.
DOELSTELLINGEN
In Albrandswaard betreft het het onderhoud van de Koedoodseplas, de Koedoodzone en de
Noordrand. Voor de aanbesteding zijn doelstellingen en ambities bepaald in samenwerking met een
projectgroep. De doelstellingen in het contract moeten uitgevoerd worden door de aannemer binnen
de vaste prijs. Het gaat bijvoorbeeld om het regulier onderhoud aan groen en water in het plangebied,
het betrekken van bewoners bij het gebied en het oplossen van knelpunten in de waterdiepte.
De ambities betreffen onder andere het verbeteren van de belevingswaarden voor bewoners en
recreanten. Hierbij is specifieke aandacht voor het varen, vissen en wellicht nieuwe recreatieve
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voorzieningen op en rond de plassen. Deze ambities worden gerealiseerd en opgepakt als er binnen
de vaste prijs financiële ruimte beschikbaar is.
Daarnaast zijn er ecologische ambities, met specifieke aandacht voor zaken als het verbeteren van de
waterkwaliteit, de diversiteit in waterplanten, de omvang en diversiteit in het visbestand, de omvang en
diversiteit in het bijen-, vlinder- en insectenbestand en het voorkomen van overlast door blauwalg en
overmatige plantengroei.
De ambities en mogelijkheden zijn door de aannemer bij de aanbesteding weergegeven op een
poster, die is bijgevoegd in de bijlage. Dit betreft een schetsontwerp en interpretatie van de aannemer
wat er met het gebied mogelijk is. De exacte uitwerking, locaties en wat er eventueel gaat komen,
vindt plaats in overleg met de bewoners en andere belangrijke stakeholders. Na de
inwonersconsultatie beslist het college over de voorzieningen die als aanvulling op de bestaande
infrastructuur nog aangebracht worden.
FINANCIËN
Bij de aanbesteding is een plafondbedrag vastgesteld van 4,5 miljoen euro in tien jaar. Dat is verdeeld
op basis van te onderhouden arealen, voor Albrandswaard 2,8 miljoen euro en Barendrecht 1,7
miljoen euro. Voor de uitvoering van het onderhoud in Albrandswaard is jaarlijks een bedrag van
280.000 euro nodig, exclusief indexering. Dit bedrag is gebaseerd op de ruimte die er is binnen de
huidige budgetten van dagelijks- en planmatig onderhoud water én de reserve baggeren.
U zult regelmatig op de hoogte worden gehouden van de uitgevoerde activiteiten, behaalde resultaten
en vervolg voor de toekomst via een projectwebsite.
BIJLAGEN
Concretiseringsplan en het overzicht van de maatregelen (schetsontwerp) als bijlage toegevoegd.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte
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1 Basisovereenkomst
De concept basisovereenkomst is als bijlage 1 toegevoegd aan dit concretiseringsplan.

2 Opdracht
2.1

Contactgegevens.

Opdrachtgevers
Naam:
Gemeente Barendrecht en gemeente Albrandswaard
Adres:
p/a Binnenhof 1
Woonplaats:
2991 AA Barendrecht
Telefoon:
14 0180
Website:
www.barendrecht.nl en www.albrandswaard.nl
e-mailadres:
info@ridderkerk.nl en info@albrandswaard.nl
Vertegenwoordiger van de opdrachtgever:
Naam:
W.T. (Wybe) Korpel
Functie:
Eerste aanspreekpunt / waterbeheerder
Adres:
Binnenhof 1
Woonplaats:
2991 AA Barendrecht
Telefoon:
06 13 43 34 62
Website:
www.barendrecht.nl
e-mailadres:
w.korpel@bar-organisatie.nl
Vertegenwoordiger van de opdrachtgever:
Naam:
J. (Jacob) Boersma
Functie:
Groenbeheerder
Adres:
Binnenhof 1
Woonplaats:
2991 AA Barendrecht
Telefoon:
06 11 19 98 10
Website:
www.barendrecht.nl
e-mailadres:
j. boersma@bar-organisatie.nl
Vertegenwoordiger van de opdrachtgever:
Naam:
M. (Mariëlle) Heijboer
Functie:
Allround beleidsmedewerker
Adres:
Binnenhof 1
Woonplaats:
2991 AA Barendrecht
Telefoon:
06 46 41 26 49
Website:
www.barendrecht.nl
e-mailadres:
m.heijboer@bar-organisatie.nl
Opdrachtnemer
Naam:
GKB Realisatie BV
Adres:
Middelweg 1
Woonplaats:
2992 SP Barendrecht
Telefoon:
0180 64 29 29
Website:
www.gkbgroep.nl
e-mailadres:
info@gkbgroep.nl
Vertegenwoordiger(s) van de opdrachtnemer (sleutelfunctionarissen):
Naam:
A. (Arjan) Kraaijeveld
Functie:
Directeur
Adres:
Middelweg 1
Woonplaats:
2992 SP Barendrecht
Mobiel:
06 53 38 70 71
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Website:
e-mailadres:

www.gkbgroep.nl
arjan@gkbgroep.nl

Naam:
Functie:
Adres:
Woonplaats:
Mobiel:
Website:
e-mailadres:

T. (Theo) Vermeulen
Contract- en omgevingsmanager
Middelweg 1
2992 SP Barendrecht
06 10 24 94 15
www.gkbgroep.nl
theo@gkbgroep.nl

Vertegenwoordiger(s) van de opdrachtnemer (overige teamleden):
Naam:
J.J. (Johan) Kraaijeveld
Functie:
Projectmanager
Adres:
Middelweg 1
Woonplaats:
2992 SP Barendrecht
Mobiel:
06 51 60 77 34
Website:
www.gkbgroep.nl
e-mailadres:
johan@gkbgroep.nl
Naam:
Functie:
Adres:
Woonplaats:
Mobiel:
Website:
e-mailadres:

L.W. (Leendert-Wim) Driece
Technich manager voorbereiding
Middelweg 1
2992 SP Barendrecht
06 10 24 98 46
www.gkbgroep.nl
leendert-wim@gkbgroep.nl

Naam:
Functie:
Adres:
Woonplaats:
Mobiel:
Website:
e-mailadres:

N.t.b.
Technich manager uitvoering
Middelweg 1
2992 SP Barendrecht
N.t.b.
www.gkbgroep.nl
N.t.b.

Onderaannemer(s)
Naam:
ATKB
Adres:
Koeweistraat 7
Woonplaats:
4181 CD Waardenburg
Telefoon:
088 115 32 67
Website:
www.at-kb.nl
e-mailadres:
info@at-kb.nl
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Website:

2.2

Wageningen University & Research (WUR)
Droevendaalsesteeg 3a
6708 PB Wageningen
0317 48 01 00
www.wur.nl

Uitgangspunten

De onderstaande documenten omschrijven de uitgangssituatie van dit project en vormen de basis bij de prijsvorming
en het bepalen van de scope.
2.2.1
•
•
•
•
•
•

Aanbestedingsdocumenten aangeleverd door de opdrachtgever:
Bijlage G2 Annex XII projectmanagement v0.2 d.d. 12-12-2018
Bijlage G7 Overzicht bomen noordrand 3 strategisch boombeheer
Bijlage G7 Overzicht bomen noordrand 4 strategisch boombeheer
Bijlage S1a Water beheergrenzen
Bijlage S1b Beheer onderhoud plassengebied d.d. 29-12-2018
Bijlage S1c Notitie doelstellingen groenparagraaf d.d. maart 2019
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•
•
•
2.2.2
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bijlage S1c Notitie doelstellingen groenparagraaf gerectificeerd d.d. 28 juni 2019
Gunningsleidraad d.d. 7-6-2019
Rectificatie Gunningsleidraad 091019 d.d. 9-10-2019
Nota van inlichtingen 1 d.d. 24-10-2019 aangeleverd door de opdrachtgever:
Shapefiles d.d. 22-10-2019
o AW_Water 311183 m2
o BD_Water 295233 m2
o Bomen
o Bosplantsoen 40079 m2
o Haag 156 m1
o Kruidenmengsel 19718 m2
o Ruw Gras 206205 m2
o Wilgenstrip 17822 m2
Beeldmeetlatten tbv NvI
Nota van Inlichtingen
Onderzoek naar de fosfaatbeschikbaarheid in de Gaatkensplas en Koedoodseplas d.d. 15-9-2008
Onderzoek waterkwaliteitsproblemen Gaatkensplas-incl. advies 2008 d.d. november 2008
Rapport Gaatkensplas 2018 Visonderzoek d.d. februari – april 2018
Rapport Koedoodplas 2018 Visonderzoek d.d. februari – maart 2018
Rapport Indicatief onderzoek waterbodem ANS d.d. 5-2-2019
Rapportage ecologische verkenning Koedoodse plassen_okt19 d.d. oktober 2019

2.2.3
•

Nota van inlichtingen 2 d.d. 14-11-2019 aangeleverd door de opdrachtgever:
2de Nota van Inlichtingen

2.2.4
•
•
•
•
•
•

Aanbieding opdrachtnemer
BARE19048 Plan van Aanpak v3.0 d.d. 27-1-2020
BARE19048 Toelichting voor bewoners v2.0 d.d. 27-1-2020
Schetsontwerp en Locatiekaart v3.0 d.d. 27-1-2020
BARE19048 G3A Inschrijfstaten v3.0 d.d. 27-1-2020
BARE19048 G3B Albrandswaard v3.0 d.d. 27-1-2020
BARE19048 G3C Barendrecht v3.0 d.d. 27-1-2020

2.2.5 Objecten en hoeveelheden aangeleverd door de opdrachtgever
De onderstaande objecten en hoeveelheden zijn aangehouden op basis van tekening AW_Noordrand die aangeleverd
is door de opdrachtgever:
• Ruw Gras:
206.205 m2
• Haag:
156 m1
• Bosplantsoen:
40.079 m2
• Kruidenmengsel
19.718 m2
• Wilgenstrip:
17.822 m2
• AW_Water:
311.183 m2
• BD_Water:
295.233 m2

2.3

Doelstellingen en ambities

Door de opdrachtgever zijn de volgende doelstellingen en ambities aangegeven.
2.3.1 Doelstellingen en ambities
Doelstellingen:
D1 Knelpunten in de waterdiepte van watergangen en waterpartijen oplossen.
D2 Het op kwaliteit brengen en onderhouden van alle onderdelen in het plangebied, met uitzondering van onderdelen
buiten de scope volgens sub-paragraaf 2.3.1 (gunningsleidraad), gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst.
Ambities:
A1 Verbeteren algemene belevingswaarden van het plangebied voor bewoners. Met specifieke aandacht voor:
• Zichtlijnen over de plassen;
• Recreatievaart, geen verbrandingsmotoren;
• Recreatieve voorzieningen;
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• Uitoefening van de vissport.
A2 Verbeteren ecologische waarden in plangebied in het algemeen. Met meer specifieke aandacht voor:
• Verbeteren van de waterkwaliteit;
• Mitigeren van risico’s op overlast door blauwalg en overmatige plantengroei;
• Verbeteren van de diversiteit in waterplanten;
• Verbeteren van de omvang en diversiteit in het visbestand;
• Verbeteren van de omvang en diversiteit in het bijen-, vlinder- en insectenbestand;
• Beheersen van wilgen- en elzen opslag langs de oevers;
• Inrichting van bestaande en/of nieuwe eilanden.
A3 Voor zover mogelijk, toepassing van zo duurzaam mogelijke uitvoeringswijzen en materiaalgebruik. Aandacht voor
circulariteit van toe te passen materialen.
A4 Verhogen van het beschikbare budget middels het verkrijgen van (Europese) subsidie, aan te wenden om financieel in staat te zijn de overig genoemde Ambities op een hoger niveau te realiseren.

2.4

Scope

2.4.1 Binnen de scope
Tekening: Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het plangebied zoals opgenomen in tekening AW_Noordrand.
Onderdelen: Voor de onderdelen/objecten die tot de scope van het project behoren wordt verwezen naar §2.3.1. van
de Gunningsleidraad en de inschrijfstaten van de Aanbieding van GKB (zie bijlage 8 BARE19048 G3A Inschrijfstaten
v3.0, bijlage 9 BARE19048 G3B Albrandswaard v3.0 en bijlage 10 BARE19048 G3C Barendrecht v3.0)
Hoeveelheden: Voor het bepalen van de hoeveelheden is de door de opdrachtgever aangeleverde tekening
AW_Noordrand aangehouden.
Tot de scope behoren de volgende onderzoeken en monitoring:
• Onderzoek t.b.v. graven diepe putten of geulen
• Living Lab
o Jaar 1 uitvoeren systeemanalyse;
o Jaar 2 vertalen systeemanalyse naar maatregelen;
o Jaar 3-9 adaptieve monitoring;
• Onderzoek vegetatieontwikkeling in plassen en watergangen;
• Onderzoek rietoevers, ijle oevers, soortenrijke oevers;
• Onderzoek ontwikkeling bijen, vlinders en insecten;
• Monitoring biodiversiteit (t.b.v. bijen, vlinders, insecten en vogels) en visbestand;
• Monitoring rietoevers, ijle oevers, soortenrijke oevers.
Voor de nadere omschrijving wordt verwezen naar bijlage 2 ‘Omschrijving (onderhouds)maatregelen’.
2.4.2 Buiten de scope
De volgende onderdelen behoren niet tot de scope en vallen dus niet onder de verantwoordelijkheid van GKB Realisatie:
• Asfalt- en halfverhardingspaden;
• Oeververdediging langs de woningen;
• Openbare verlichting;
• Hekwerken;
• Speeltoestellen;
• Verkeersborden;
• Bruggen, betreffende de bruggen over Koedoodseplas, Gaatkensplas en de toegangsbruggen naar en tussen
de eilanden;
• Kanosluis;
• Rivier de Koedood;
• Gemaal Breeman;
• Gemalen en andere peilregulerende werken;
• Bomen;
• Meldingen waarop acuut werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden;
• Schanskorven.
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2.5

Detaillering van de aanbieding

In bijlage 2 ‘Omschrijving (onderhouds)maatregelen’ staat aangegeven welke onderdelen en (onderhouds)maatregelen binnen de aanbieding vallen. Achter elk onderdeel of (onderhouds)maatregel staat vermeld welke werkzaamheden
en leveringen van materialen hiervoor uitgevoerd worden. Dit om invulling te geven aan de doelstellingen D1 en D2
en de ambities A1 en A2.
In deze paragraaf worden een aantal zaken betreffende de aanbieding nader toegelicht.
2.5.1 Detaillering en resultaten D1, D2 en Ambitie A1 en A2 met betrekking tot onderhoud
Om invulling te geven aan de doelstellingen D1 en D2 en ambities A1 en A2 worden door GKB Realisatie diverse
(onderhouds)maatregelen uitgevoerd. Deze (onderhouds)maatregelen staan beschreven in bijlage 2 ‘Omschrijving
(onderhouds)maatregelen’, gegroepeerd per doelstelling of ambitie. In de bijlage staat het onderhoud vermeld van
alle onderdelen/objecten in het plangebied die tot de scope behoren. Per onderdeel/objectsoort staat vermeld welke
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, met welk materieel, en met welke frequentie. Dit om ze op niveau te
brengen en te houden.
Voor zover van toepassing (CROW beeldmeetlat) dient het onderhoud te voldoen aan kwaliteitsniveau B. Bij onderdelen/objecten waar geen beeldmeetlat voor is wordt het onderhoud (maatregelen incl. frequentie) aangehouden wat
vermeld staat in de bijlage 2 ‘Omschrijving (onderhouds)maatregelen’.
2.5.2 Detaillering en resultaten Living Lab
Op basis van de huidige informatie en/of documenten zijn verbetermaatregelen voorgesteld. Het gaat hierbij om:
• Graven putten of geulen;
• Ecologisch maaien en afvoeren waterplanten;
• Baggeren waar nodig;
• Watermolens of waterpompen;
• Aanleg natuurvriendelijke oevers;
• Onderhoud rietoevers.
Deze verbetermaatregelen zijn opgenomen in de aanbieding van GKB. Living Lab moet duidelijk maken waar en hoe
deze verbetermaatregelen toegepast moeten en kunnen worden en op welke wijze.
Blijkt uit de onderzoeken dat de voorgestelde verbetermaatregelen niet de juiste zijn of niet uitgevoerd kunnen worden
dan wordt door GKB een verzoek tot wijziging (VTW) ingediend. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke
vervangende verbetermaatregelen uitgevoerd worden. In de VTW worden de totaalkosten van de verbetermaatregelen uit de aanbieding van GKB en de totaalkosten van de vervangende verbetermaatregelen inzichtelijk gemaakt.
2.5.3

Detaillering en resultaten Onderzoek rietoevers, ijle oevers, soortenrijke oevers en Onderzoek ontwikkeling bijen, vlinders en insecten:
Op basis van de huidige informatie en/of documenten zijn verbetermaatregelen voorgesteld. Het gaat hierbij om:
• Gedifferentieerd maaien (bijvoorbeeld sinus- of mozaïekmaaien) bermen;
• Aanleg natuurvriendelijke oevers;
• Maaien rietoevers 1x per 5 jaar gericht op vitaal houden van rietkraag;
• Onderhoud ijle rietoevers gericht op terugdringen riet en soorten rijkdom bevorderen;
• Onderhoud soortenrijke oevers gericht op ontwikkeling van soortenrijke oevers;
• Rietoevers deels verwijderen;
• Aanleg eiland voor visdief;
• Aanleg oeverzwaluwwand;
• Ecologisch maaibeheer plassen en watergangen gericht op terugdringen tenger fonteinkruid en ontwikkeling
kranswier.
Deze verbetermaatregelen zijn opgenomen in de aanbieding van GKB. De diverse onderzoeken moeten duidelijk
maken waar deze verbetermaatregelen toegepast moeten en kunnen worden en op welke wijze.
Blijkt uit de onderzoeken dat de voorgestelde verbetermaatregelen niet de juiste zijn of niet uitgevoerd kunnen worden
dan wordt door GKB een verzoek tot wijziging (VTW) ingediend. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke
vervangende verbetermaatregelen uitgevoerd worden. In de VTW worden de totaalkosten van de verbetermaatregelen uit de aanbieding van GKB en de totaalkosten van de vervangende verbetermaatregelen inzichtelijk gemaakt.
2.5.4 Detaillering en resultaten ambitie A3
In onderstaande tekst staan de verbetermaatregelen genoemd waarmee GKB Realisatie invulling geeft aan ambitie
A3.
1. Van het maaisel (water- en oeverplanten) wat vrijkomt tijdens het maaien van de watergangen wordt Bokashi
gemaakt en toegepast als bodemverbeteraar. Het maken van Bokashi gebeurt op het terrein van de grondbank van GKB. Als hier geen ruimte is worden andere n.t.b. locaties gebruikt. E.e.a. met inachtneming van
alle wet- en regelgeving. De Bokashi wordt toegepast op o.a. agrarische percelen in de Hoeksche Waard.
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2. Een deel van de bermen wordt gemaaid door stichting De Kleine Duiker. De toewijzing van de percelen gebeurt op basis van de onderzoeken t.b.v. verbetering van de biodiversiteit en in overleg tussen GKB en De
Kleine Duiker. Het maaisel gebruikt De Kleine Duiker als voer voor de beesten.
3. Van het maaisel wat niet naar De Kleine Duiker gaat (punt 2) wordt Bokashi of compost gemaakt. Ook wordt
een deel toegepast als strooisellaag in vrije uitloopstallen. De verhouding van de verwerking is afhankelijk van
vraag en aanbod.
4. De natuurlijke speeltuin wordt gemaakt van natuurlijk materiaal of wat vrijkomt uit andere projecten zoals
bijvoorbeeld een betonbuis die als kruipbuis gebruikt wordt.
5. Al het nieuwe hout dat toegepast wordt is FSC-gecertificeerd.
6. Voor de vrijkomende bagger heeft GKB Realisatie de beschikking over een landdepot naast de projectlocatie.
2.5.5 Detaillering en resultaten ambitie A4
Om het budget te verhogen wordt onderzoek gedaan naar het verkrijgen van subsidie voor de hieronder genoemde
onderdelen.
Soortenbeleid leefgebied en verbetermaatregelen verbetering natuurwaarden
Subsidie om verbetermaatregelen te treffen en extra leefgebied te creëren voor bepaalde icoonsoorten.
Voor dit gebied zijn dit bijvoorbeeld:
Icoonsoorten
Blauwborst

Leefgebied
Riet/ ruigte

Egel
Bittervoorn

Klein groen en bos rondom
de stad
Sloten

Argusvlinder, rietorchis, weidehommel

Bloemrijk grasland

Link met onderhoudsplan
In het onderhoudsplan staat uitbreiding van dit
areaal
Creëren geleidelijke overgang bos, struweel, laten
liggen dood hout, bladeren etc
Aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers en
goede waterkwaliteit
In beeld brengen potenties grasland, gefaseerd
maaibeheer

Groenparticipatie
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die er toe leiden dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar uit de
steden de natuur binnen en buiten de stad gaan beleven. Deze subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen, stichtingen, terreinbeheerders of verenigingen.
Gedurende de looptijd van het contract wordt door GKB Realisatie inzet gepleegd naar de mogelijkheden voor het
verkrijgen van subsidies. Dit kunnen andere onderdelen zijn dan hierboven genoemd is.
2.5.6 Normen, eisen
In deze paragraaf staan de randvoorwaarden en minimumeisen van de overeenkomst per onderdeel beschreven.
Algemeen
In de gunningsleidraad staan de volgende randvoorwaarden en minimumeisen vermeld:
• De UAV-gc 2005 is van toepassing;
• Het beschikbare budget van in totaal € 4.500.000,- dient uiterlijk 31 december 2029 volledig te zijn benut aan
investeringen en onderhoud;
• Het huidige functionele karakter van het plangebied moet worden behouden;
• De huidige heester- en rozenvakken dienen gehandhaafd te blijven;
• Knelpunten met betrekking tot Doelstelling D1 dienen uiterlijk 31 december 2021 te zijn opgelost;
• De Keur van Waterschap Hollandse Delta is van toepassing.
Onderhoudsmaatregelen
In de gunningsleidraad staat aangegeven dat het onderhoud van de onderdelen binnen het plangebied en de scope,
gedurende de volledige contractperiode minimaal dienen te voldoen aan beeldkwaliteitsniveau ‘B’; geldend voor die
onderdelen waarvan meetlatten zijn opgenomen in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 (KOR), uitgegeven
door het CROW te Ede.
Onderdelen binnen het plangebied en de scope die van mindere kwaliteit zijn als beeldkwaliteitsniveau ‘B’, worden
door GKB Realisatie vóór 31-12-2020 op het vereiste beeldkwaliteitsniveau gebracht.
Bij onderdelen/objecten waar geen beeldmeetlat voor is wordt het onderhoud (maatregelen incl. frequentie) aangehouden wat vermeld staat in de bijlage 2 ‘Omschrijving (onderhouds)maatregelen’.
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Verbetermaatregelen
Gelet op onderstaande redenen is het in dit stadium nog niet mogelijk om eisen met betrekking tot de verbetermaatregelen op te stellen:
• Het is nog niet duidelijk welke verbetermaatregelen wel of niet doorgaan. Uit de uit te voeren onderzoeken en
de overleggen met de opdrachtgever en de diverse stakeholders moet naar voren komen welke verbetermaatregelen wel of niet gewenst/mogelijk zijn.
• De exacte locaties van de verbetermaatregelen is nog niet bekend. In tekening ‘BARE19048 A1 Schetsontwerp en Locatiekaart v3.0 d.d. 27-1-2020’ zijn voorstellen gedaan voor mogelijke locaties. De definitieve locaties worden bepaald aan de hand van de uit te voeren onderzoeken en de overleggen met de opdrachtgever
en de diverse stakeholders.
• De exacte omvang van de verbetermaatregelen is nog niet bekend. Voorbeeld: in de aanbieding van GKB
Realisatie staan 10 stuks vissteigers van 4x1,5m genoemd. Het kan zijn dat uit het overleg met de visvereniging naar voren komt dat de vissers liever 5 stuks vissteigers van 8x1,5m willen hebben.
Zie ook §3.2.1 waar beschreven staat welke stappen doorlopen worden door GKB Realisatie om tot uitgangspunten
en eisen voor de verbetermaatregelen te komen.

2.6

Risico’s en beheersmaatregelen

In bijlage 3 ‘Risicodossier’ staan de opdrachtgeverrisico’s vermeld met de beheersmaatregelen. Bij elke beheersmaatregel staat vermeld of de opdrachtgever (OG) of opdrachtnemer (ON) de maatregel moet uitvoeren. Enkele beheersmaatregelen zijn voor de OG en ON gezamenlijk.
Tevens staan er een aantal opdrachtnemersrisico’s vermeld. Deze risico’s staan vermeld zodat de opdrachtgever
inzicht heeft hoe de opdrachtnemer handelt met zijn risico’s zonder daarbij het slagen van het project negatief te
beïnvloeden.
In de kolom ‘Risico allocatie’ staat aangegeven of het een opdrachtgevers- of opdrachtnemersrisico is.
Achter elk risico staat een initiële score vermeld. Na het toepassen van de beheersmaatregelen blijft er een restrisicoscore over. De rest-risicoscore is voor alle risico’s lager dan de initiële score.

2.7

Planning

In bijlage 2 ‘Omschrijving (onderhouds)maatregelen’ staat achter alle werkzaamheden en/of maatregelen vermeld in
welk jaar deze plaatsvinden. Voor wat betreft de verbetermaatregelen is het in dit stadium nog niet mogelijk om exact
aan te geven in welke week of maand deze werkzaamheden en/of maatregelen plaatsvinden. Dit is immers sterk
afhankelijk van de uitslagen van de onderzoeken die nog uitgevoerd moeten worden en van de overleggen met de
opdrachtgever en stakeholders. Uit de onderzoeken en de diverse overleggen komt naar voren waar, hoe en wanneer
de werkzaamheden en/of maatregelen uitgevoerd worden.
Als bekend is welke maatregel uitgevoerd wordt en wanneer wordt er een planning voor die maatregel opgesteld.
Voor wat betreft het reguliere onderhoud is het mogelijk om een meer gedetailleerde planning op te stellen. Hiervoor
is bijlage 4 ‘Planning regulier onderhoud’ opgesteld. In deze planning zijn alle uit te voeren onderhoudswerkzaamheden vermeld. Op basis van documenten van de opdrachtgever (shapes, bijlage S1b Beheer onderhoud plassengebied) en op basis van ervaring van GKB Realisatie zijn de frequenties voor de onderhoudsmaatregelen bepaald. Deze
staan ook aangegeven in de planning.
Voor zover van toepassing (CROW beeldmeetlat) dient het onderhoud te voldoen aan kwaliteitsniveau B. Het onderhoud is sterk afhankelijk van het weer, de plaatselijke omstandigheden e.d. Dit betekent dat de onderhoudsfrequenties
kunnen afwijken. Bijvoorbeeld bij een droge zomer zal er minder gemaaid worden. Daarentegen bij een natte en
warme zomer zal er juist meer gemaaid moeten worden om aan het beeld te voldoen.
In elk voortgangsoverleg wordt de planning inclusief een actuele standlijn besproken. Hierdoor is de stand van zaken
betreffende het gehele project zichtbaar. Op het moment dat zich er een situatie voordoet waardoor bepaalde mijlpalen
in gevaar komen zal daar op worden geanticipeerd. Eventuele maatregelen worden gerapporteerd in de overleggen
met de opdrachtgever.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7:00 en 21:00 uur.
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3 Projectuitvoering en -beheersing
3.1

Werkverdeling GKB, WUR en ATKB

Voor het onderzoek en het bepalen van de verbetermaatregelen heeft GKB Realisatie de samenwerking gezocht met
de WUR en ATKB. In onderstaande tekst staat aangegeven waar deze partijen voor ingezet worden.
WUR
•
•
•
•

Uitvoeren systeemanalyse inclusief testen
Onderzoek waterpartijen naar stikstofgelimiteerd
Op basis van systeemanalyse en Living Lab verbetermaatregelen inclusief locatie bepalen
Adaptieve monitoring

ATKB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boringen t.b.v. waterbodem voor geulen en/of putten
Onderzoek verticaal evenwicht voor geulen en/of putten
Onderzoek locaties en uit te voeren werkzaamheden en monitoring ontwikkeling beplanting
Onderzoek bepalen locaties ontwikkeling NVO's
Onderzoek bepalen locaties verwijderen riet
Onderzoek bepalen locaties ontwikkelen biodiversiteit en monitoring
Onderzoek bepalen locatie oeverzwaluwwand
Onderzoek bepalen locatie oeverzwaluwwand
Onderzoek ontwikkeling natuur op eilanden
Monitoring t.b.v. bovengenoemde onderzoeken

3.2

Kwaliteit- en risicomanagement

3.2.1 Borging resultaten
Om tot uitgangspunten en eisen voor de verbetermaatregelen te komen worden de volgende stappen doorlopen door
GKB Realisatie:
1. Uitvoeren onderzoek om noodzaak en uitvoering van verbetermaatregelen te bepalen. Dit geldt bij de verbetermaatregelen waar eerst onderzoek voor uitgevoerd moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontwikkeling biodiversiteit;
2. Bepalen welke verbetermaatregelen wel of niet gewenst zijn of aangepast moeten worden. Maat en vormgeving in overleg met opdrachtgever en stakeholders bepalen binnen de kaders van de scope van het project
en de aanbieding van GKB Realisatie.
Uit het overleg kan naar voren komen dat er geen behoefte is aan een voorgestelde verbetermaatregel, of dat
de verbetermaatregel aanzienlijk veranderd. In dat geval wordt door GKB een verzoek tot wijziging (VTW)
ingediend. In de VTW worden de totaalkosten van de verbetermaatregelen uit de aanbieding van GKB en de
totaalkosten van de vervangende of aangepaste verbetermaatregelen inzichtelijk gemaakt.
3. Locatie van de verbetermaatregelen bepalen. E.e.a. in overleg met opdrachtgever en stakeholders en indien
van toepassing (bijv. bij NVO’s ) op basis van onderzoek;
4. Raakvlakken en randvoorwaarden van de verbetermaatregelen bepalen. E.e.a. in overleg met opdrachtgever
en stakeholders en indien van toepassing (bijv. bij NVO’s ) op basis van onderzoek;
5. Maken voorstel met omschrijving en/of (detail)tekening door GKB Realisatie. In de omschrijving worden de
volgende zaken, indien van toepassing en/of beschikbaar, vermeld:
a. de materialen;
b. wijze van uitvoering inclusief materieel;
c. randvoorwaarden;
d. uitgangspunten;
e. mogelijke risico’s;
f. eisen/normen inclusief toleranties;
g. keuringseisen;
h. omgang vrijkomende materialen;
i. productcertificaten;
j. garanties;
6. Bespreken voorstel met opdrachtgever en stakeholders aan de hand van omschrijving, (detail)tekeningen(en)
referentiefoto’s e.d.;
7. Na goedkeuring voorstel voorbereiding regelen inclusief het verkrijgen van de benodigde vergunningen en/of
ontheffingen;
8. Uitvoering maatregel;
9. Na 0,5-1 jaar evaluatie verbetermaatregel met opdrachtgever en stakeholders.
Concretiseringsplan

19-3-2020

10 van 20

Regulier onderhoud en verbeteringen Koedood e.o.

In elk voortgangsoverleg geeft GKB Realisatie inzicht in de stand van zaken met betrekking tot het halen van de
doelstellingen en de ambities. Zie voor omschrijving overleggen OG-ON paragraaf 3.3.1.
Keuring uitvoering verbetermaatregelen
Elke uitgevoerde maatregel wordt aan de hand van een keuringsformulier na uitvoering gekeurd door de uitvoerder
van GKB Realisatie. De keuringseisen worden omschreven in het voorstel wat voor elke maatregel wordt opgesteld
(zie punt 5 par. 2.5.3.). De keuringsformulieren worden na het invullen binnen 5 werkdagen verstuurd naar de opdrachtgever.
3.2.2 Garanties en productcertificaten
Voor de maatregelen die voortvloeien uit de diverse onderzoeken is het in dit stadium nog niet mogelijk om specifiek
aan te geven welke garanties en productcertificaten van toepassing zijn.
In onderstaand overzicht staan de garantietermijnen per verbetermaatregel vermeld. In de tabel staat tevens vermeld
of er productcertificaten aanwezig zijn.
Verbetermaatregel
Vissteigers
Kanosteigers
Picknicksets
Afvalbakken
Sportcircuit
Barbecueplaats
Jeu de Boulesbaan
Educatief kunstwerk
Windwatermolen of pompen
Strand met natuurspeeltuin
Waterfontein
Oeverzwaluwwand
Terrein grote grazers
Hondeneiland met speeltoestellen voor de honden

Garantietermijn
10 jaar
10 jaar
3 jaar
3 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
1 jaar
5 jaar
2 jaar
1 jaar
1 jaar
5 jaar

Productcertificaat
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
nee

De garantie is niet van toepassing als er sprake is van schade, molest, vandalisme of andere oorzaken die niet te
wijten zijn aan GKB Realisatie. Ook dienen de materialen volgens de voorschriften van de leveranciers aangebracht
en onderhouden zijn.
3.2.3 Acceptatie- en toetsingsplan
In de aanbestedingsdocumenten staat vermeld dat het uitpeilen van baggerwerkzaamheden een onderdeel dient te
zijn van het acceptatieplan. Verder staat er in Annex III (Acceptatieplan) en Annex IV (Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden) niet aangegeven welke plannen ter acceptie of toetsing ingediend moeten worden. In onderstaande tekst
staat vermeld welke plannen opgenomen worden in het Acceptatieplan en Toetsingsplan.
• Acceptatieplan:
o Bankgarantie
o Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger
o Projectmanagementplan
o Onderhoudsplanning
o (Detail)tekening(en) voor elke verbetermaatregel
o Omschrijving werkzaamheden en leveranties voor elke verbetermaatregel
• Toetsingsplan:
o Integraal V&G-plan ontwerp- en uitvoeringsfase
o Werkplan Flora & Fauna
o Verslagen overleggen
3.2.4 Audits
In paragraaf 2.3.1. Scope van de gunningsleidraad staat het volgende vermeld over de audits.
Gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden de prestaties van de Opdrachtnemer middels audits
geverifieerd (zie Bijlage G2 Annexen, annex XII Projectmanagement). De Opdrachtgever heeft, éénmaal jaarlijks bij het verstrijken van een volledig contractjaar, het exclusieve individuele recht om de werking van de
Overeenkomst bij negatieve auditresultaten te ontbinden. Uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het einde van
desbetreffend contractjaar wordt de Opdrachtnemer in kennis gesteld van mogelijke ontbinding van de
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Overeenkomst. Bij ontbinding van de overeenkomst worden de ontwerpen en berekeningen etc. die onderdeel
zijn van een fysiek resultaat eigendom van de Opdrachtgever zonder dat de Opdrachtnemer enig recht kan
doen gelden.
GKB Realisatie verleent medewerking aan de audits die door de opdrachtgever worden uitgevoerd. In Bijlage G2
Annex XII projectmanagement die door de opdrachtgever bij de aanbestedingsdocumenten is gevoegd staat het proces en de frequenties van de audits nader omschreven.

3.3

Interactie ON-OG

3.3.1 Voertaal, overleggen, informatievoorziening
De voertaal gedurende de looptijd van dit contract is Nederlands.
PSU
Binnen 1 maand na gunning organiseert GKB Realisatie een project startup (PSU) met de opdrachtgever. Alle teamleden van de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn aanwezig bij dit overleg. De volgende punten worden opgenomen
in de agenda van de PSU:
• Opening
• Doel van het PSU
• Organisatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Doornemen project / projectspecifieke zaken
• Ontwerp, plannen e.d.
• Risico’s
• Planning
• Verwachtingen
• Omgevingsmanagement
• Voortgangsoverleggen
De agenda en het verslag wordt opgesteld door GKB Realisatie.
Voortgangsoverleg
Eén keer per 2 maanden zal er een voortgangsoverleg gehouden worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
De locatie zal nader bepaald worden. Van GKB Realisatie zullen de volgende personen aanwezig zijn:
• J.J. Kraaijeveld (Projectmanager uitvoering)
• T. Vermeulen (Contract- en omgevingsmanager)
De volgende punten worden opgenomen in de agenda van het voortgangsoverleg:
• Opening
• Vaststellen agenda en verslag
• Actielijst
• Stand van zaken technisch management
• Omgevingsmanagement
• Projectbeheersing
• Projectmanagement
• Resultaten
• Rondvraag
• Volgend overleg en sluiting
De agenda’s en verslagen worden opgesteld door GKB Realisatie.
Escalatiemodel.
In onderstaande tekst staat de escallatie aangegeven. De betreffende zaken worden in eerste instantie afgehandeld
door de personen onder nummer 1. Als zij er niet uitkomen wordt het opgeschaald naar 2 of 3.
• Uitvoeringstechnische zaken
1. W. van Veldhoven (toezichthouder OG) en J.J. Kraaijeveld (projectmanager ON)
2. W.T. Korpel (eerste aanspreekpunt OG) en T. Vermeulen (contractmanager ON)
3. A.H.M van Langen (clustermanager OG) en A. Kraaijeveld (directeur ON)
• Contractuele zaken
1. W.T. Korpel (eerste aanspreekpunt OG) en T. Vermeulen (contractmanager ON)
2. A.H.M van Langen (clustermanager OG) en A. Kraaijeveld (directeur ON)

Concretiseringsplan

19-3-2020

12 van 20

Regulier onderhoud en verbeteringen Koedood e.o.

3.3.2 ArcGis
Storymap
Communicatie over een project moet concreet, vindbaar en up-to-date zijn. We realiseren dit door het project ‘een
gezicht’ te geven. Dat doen we door het maken van een website voor dit project, in de vorm van een ArcGis storymap.
Dit is een interactieve website die voor alle stakeholders toegankelijk is. In deze storymap vertellen we het verhaal
(story) rond de kaart (plattegrond van het projectgebied) van het project. We delen actuele informatie over inhoud,
grenzen, onderdelen, doelstellingen en uitdagingen van het project.
Onderdeel van ons verhaal is de live-kaart (map) van het project. Hiermee vormen we het beeld van het project,
worden nieuwe ontwikkelingen zichtbaar en geven we inzicht in de stand van zaken.
Bijzonderheden over de werkzaamheden en/of verbetermaatregelen van het project en communicatie maken we kenbaar in de storymap. Elke stakeholder kan in de storymap en blijft dus zo op de hoogte van de ins en outs van het
project.
De definitieve inhoud van de storymap bespreken we met de opdrachtgever.
Voorbeeld storymap (klikken op kaart opent storymap)

Meldingen
We creëren de mogelijkheid om te communiceren met het projectteam van GKB Realisatie. Voor iedereen; publiek,
stakeholders en opdrachtgever. Elke stakeholder en/of een medewerker van de opdrachtgever kan een melding afgeven. Dit gebeurt door het invullen van een meldingsformulier. Dit formulier is onder andere bereikbaar via de storymap (interactieve website) van het project. Meldingen kunnen klachten zijn, maar ook ideeën of complimenten. Deze
meldingen worden opgepikt en afgehandeld door het projectteam. De melder wordt op de hoogte gehouden van de
afhandeling middels e-mails. Als een signaal (melding) binnenkomt krijgt de omgevingsmanager een bericht over de
binnengekomen melding.
Met een dashboard geven we de opdrachtgever inzicht in de aantallen, status en afhandeling van de ontvangen meldingen. De meldingen zijn gekoppeld aan locaties op de kaart.
Voorbeeld gis gebaseerd meldingsformulier en dashboard
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Dagboek
Niet alleen nieuwe ontwikkelingen maar ook de dagelijkse activiteiten op het project worden geregistreerd. We maken
een digitaal dagboek voor de opdrachtgever. Eveneens met inzet van onze ArcGis gebaseerde tools. De medewerkers
registreren per werkdag de uitgevoerde werkzaamheden, bereikte resultaten, weersomstandigheden en aangetroffen
bijzonderheden. Indien nodig verduidelijkt met foto’s.
Met een dashboard of een webapp heeft de opdrachtgever inzicht in de stand van zaken. De uitgevoerde werkzaamheden in de loop van de tijd.
Gis tools te gebruiken op ieder device en alle informatie direct zichtbaar

3.3.3 Relatics
Gedurende de uitvoering van het project wordt het programma Relatics gebruikt. Relatics is een web based applicatie
waarmee alle informatie binnen het project te beheren is. Relatics onderscheidt zich door het structureren van projectinformatie in plaats van het beheren van documenten. Eisen, objecten, activiteiten, risico’s en verificaties worden
beheerd in een samenhangend netwerk. Als gevolg daarvan wordt alle informatie volledig traceerbaar, worden faalkosten verminderd en blijft het project volledig onder controle.
De opdrachtgever krijgt toegang tot Relatics. Hierdoor heeft hij inzicht in alle documenten inclusief de versie en status.
Indien gewenst en/of noodzakelijk geven wij na gunning een instructie over het gebruik van Relatics.
3.3.4 Afwijkingen resultaat, tijd en/of geld en risico’s
In het geval van geregistreerde afwijkingen van resultaat en/of tijd is het doel het verbeteren van de uitvoering en de
organisatie om de doelstellingen te behalen en herhaling te voorkomen.
Wanneer een uitgevoerde activiteit of een gerealiseerd product afwijkt van de voorgeschreven kwaliteit, wordt dit
vastgelegd door middel van een afwijking en afgehandeld volgens de procedure afwijkingen van het KAM-Handboek
UAV-gc van GKB Realisatie.
Degene die de constatering doet geeft dit door aan de uitvoerder. Deze legt de afwijking vast in het meldingssysteem
in Relatics en meldt dit bij de contractmanager. De contractmanager zal de melding vastleggen als afwijking in het
afwijkingregister in Relatics. Binnen 1 werkdag zal de contractmanager de afwijking mailen naar de opdrachtgever.
Indien Afwijkingen aanleiding geven voor een scopewijziging zal daarvoor een Verzoek tot Wijziging (VTW) worden
opgesteld. De contractmanager is verantwoordelijk voor de afhandeling van de afwijking inclusief het bepalen van de
correctieve en preventieve maatregelen.
In elk voortgangsoverleg worden de geconstateerde afwijkingen van de afgelopen periode besproken.
3.3.5 Wijzigingen
Een wijziging kan via meerdere kanalen aangedragen worden:
• Opgedragen door de opdrachtgever;
• Scopewijziging door opdrachtgever;
• Wijziging op initiatief van de opdrachtnemer;
• Wijziging voortvloeiend uit een afwijking.
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Indien één van de hierboven genoemde punten optreedt zal er een Verzoek tot Wijziging (VTW) van de overeenkomst
worden opgesteld en worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Indien deze VTW wordt goedgekeurd zal hij als wijzigingsovereenkomst worden opgenomen als aanvulling op het basiscontract.
Wanneer contractwijzigingen optreden met financiële consequenties zullen deze worden verwerkt op de termijnstaat.
Bij het aanvragen van een prestatieverklaring zal de termijnstaat worden geactualiseerd waarbij VTW’s zullen worden
verwerkt op de betreffende termijnstaat.
In elke voortgangsoverleg worden de VTW’s van de afgelopen periode besproken.
3.3.6 Risico’s
Door GKB Realisatie is een risicoregister opgesteld met opdrachtgevers- en opdrachtnemersrisico’s (zie bijlage 3
‘Risicodossier’)
Aan het begin van het project wordt een gezamenlijke risicosessie belegd. Deze sessie wordt georganiseerd en gefaciliteerd door de opdrachtnemer. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever leveren input voor deze risicosessie.
Vervolgens wordt het risicoregister bijgewerkt. Dit wordt gedaan conform de Risman-methode.
Het onderwerp risico’s wordt in elk voortgangsoverleg met de opdrachtgever besproken. In onderling overleg wordt
bepaald of een aparte risicosessie vereist is.
Het risicomanagement bestaat uit een risicoanalyse en risicobeheersing. Tijdens de risicosessies worden de risico’s
geïnventariseerd en gekwantificeerd. Tevens worden de beheersmaatregelen benoemd met daaraan gekoppeld een
verantwoordelijke.
Elk kwartaal worden de beheersmaatregelen in een voortgangsoverleg geëvalueerd. Tevens wordt het risicodossier,
indien nodig, bijgewerkt en geactualiseerd. Zo nodig worden risico’s en/of beheersmaatregelen toegevoegd en/of gewijzigd. Het aangepaste risicodossier wordt verzonden naar de opdrachtgever.

3.4

Afronding opdracht

In paragraaf 2.3.1. Scope van de gunningsleidraad staat het volgende vermeld over oplevering.
Het werk dient te worden opgeleverd op 31 december 2029 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur binnen deze
ruim aangegeven uitvoeringstermijn in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt bepaald. De
onderhoudstermijn, als bedoeld in hoofdstuk 10 par. 27 UAV-GC 2005, is in het kader van deze Overeenkomst
van toepassing en bedraagt 6 maanden.
Binnen de onderhoudstermijn is GKB Realisatie uitsluitend verantwoordelijk voor gebreken waarvoor GKB Realisatie
verantwoordelijk of aansprakelijk is. Dit geldt ook voor de schade. E.e.a. conform artikel 27-3 en 27-5 van de UAV-gc
2005. Voor alle overige zaken (onderhoud, herstelwerkzaamheden e.d.) is de opdrachtgever verantwoordelijk en zullen op zijn kosten uitgevoerd dienen te worden.

3.5

Zekerheidsstelling

In Annex IX Bankgarantie staat het volgende gemeld over de zekerheidsstelling.
Een zekerheidstelling als bedoeld in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 wordt verlangd ter grootte van 5% van de aanneemsom.

3.6

Invulling SROI

In paragraaf 2.3.1. Scope van de gunningsleidraad staat het volgende gemeld over invulling SROI.
Deze opdracht is door de Opdrachtgever aangemerkt als SROI-plichtig met het oogmerk werkgelegenheid te
creëren voor langdurig werklozen, WSW-ers en/of erkende leer/werkplekken in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Van de Gegadigde wordt verwacht dat hij bijdraagt aan het realiseren van deze
gemeentelijke doelstelling op het gebied van SROI. Het vergroten van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden
uit de uitkering naar reguliere arbeidsplaatsen en het plaatsen van uitkeringsgerechtigden op werkervaringsen stageplaatsen zijn daarin belangrijke elementen.
De Gegadigde is verplicht 5% van de aanneemsom in te zetten voor SROI. Het dient te gaan om inzet van
nieuwe kandidaten na de gunningsdatum.
Na gunning van de opdracht maakt de BAR-organisatie afspraken met de Opdrachtnemer over de invulling
van SROI. Belangrijke zaken hierbij zijn:
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Aantallen in te zetten uren;
• Selecteren en aanleveren van kandidaten door de BAR-organisatie (leerwerkbedrijf/werkgeversservicepunt);
• Inzetten van mensen op projecten die niet direct verband houden met de opdracht;
• Het (tijdelijk) in dienst nemen of op detacheringbasis plaatsen van mensen;
• Scholing.
• De Opdrachtnemer is verplicht om bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken aan kandidaten.
De Opdrachtgever ziet toe op de naleving van de gemaakte afspraken met betrokken partijen.
Overige bepalingen omtrent SROI:
• In overleg met het leer- werkbedrijf kan besloten worden een aantal fte in te zetten op projecten die
niet direct verband houden met de opdracht. Echter, buiten de gemeentegrenzen van de BAR verzorgt
de Opdrachtnemer wel het vervoer.
• Indien de Opdrachtnemer per kwartaal niet voldoet aan de SROI-verplichting, zal een bedrag op zijn
betaling worden ingehouden, ter grootte van 2,5% van de totale aannemingssom. Deze inhouding
vindt niet plaats indien buiten de schuld van de Opdrachtnemer de beoogde inzet van kandidaten niet
is gelukt. De bewijslast berust bij de Opdrachtnemer. Indien de Opdrachtnemer werkt met Onderaannemers blijft de Opdrachtnemer als Hoofdaannemer verantwoordelijk voor de inzet en begeleiding
van kandidaten.
Meer informatie over SROI is opgenomen in Bijlage G5 SROI van de gunningsleidraad.
De invulling van de SROI-verplichting is afhankelijk van de beschikbaarheid van kandidaten. Het is daarom niet mogelijk om in dit stadium al een uitsplitsing te geven voor wat betreft de inzet. De verloning wordt verwerkt in het SROIregistratiesysteem WIZZR.

3.7

Betalingsregeling en facturering

In paragraaf 2.3.1. Scope van de gunningsleidraad staat het volgende gemeld over de betalingsregeling.
Beide Opdrachtgevers hebben plafondbedragen (exclusief BTW) voor de werkzaamheden vastgesteld. De
hoogte van deze plafondbedragen is gebaseerd op de beschikbare budgetten voor het gebied van beide gemeenten. Voor het deel gelegen in de gemeente Albrandswaard betreft het plafondbedrag € 2.800.000,-. Het
plafondbedrag voor het gebied gelegen in de gemeente Barendrecht bedraagt € 1.700.000,-. Beide plafondbedragen zijn voor de duur van negen jaar en negen maanden (de duur van de initiële Overeenkomst, te
weten van 1 april 2020 tot en met 31 december 2029). De prijsaanbieding van Gegadigden (de som aan
investerings- en onderhoudskosten over de maximale contractperiode) mag de plafondbedragen niet onderof overstijgen. Indien de kosten van investeringen en onderhoud, één of beide plafondbedragen onder- en/of
overschrijden, leidt dit tot uitsluiting van verdere deelname aan de Gunningsprocedure.
Gegadigde is vrij om zijn werkzaamheden over de gehele contractperiode in te delen, echter wordt jaarlijks
door de Opdrachtgever een evenredig deel van de plafondbedragen door de Opdrachtgever betaalbaar gesteld.
Het evenredig deel van de plafondbedragen wat door de opdrachtgever jaarlijks betaalbaar wordt gesteld is
€450.000,00 excl. B.T.W. en excl. Indexering.
In paragraaf 2.3.1. Scope van de gunningsleidraad staat het volgende gemeld over de indexering.
De prijs met betrekking tot de Overeenkomst bij opdrachtverstrekking blijft ongewijzigd tot één jaar na opdrachtverstrekking. Daarna vindt jaarlijks indexering van de prijs plaats. Eén jaar na inwerkingtreding van de
Overeenkomst, vindt indexering voor het volgende contractjaar plaats volgens de onderstaande procedure
waarin loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen geacht te zijn inbegrepen. Hierbij te gebruiken de
CBS statline index Consumenten Prijs Index (CPI) ‘Alle huishoudens’, gepubliceerd op de website van het
CBS.
De verrekening van de indexering geschiedt volgens de formule:
Vl = (Fn-Fa)/Fa * TB
Hierin is:
Fa = is het indexcijfer op de datum van opdrachtverstrekking;
Fn = het indexcijfer na 12 maanden na opdrachtverstrekking;
TB = het termijnbedrag.
Vl = het te verrekenen bedrag vanwege indexering van de termijn
De verhouding (Fn-Fa)/Fa is de volgende 12 maanden dat het werk duurt van toepassing.
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Voor elk volgend jaar wordt een gelijke procedure bewandeld.
In Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten staat het volgende
vermeld over de indexering.
De prijzen zoals in de inschrijfstaat weergegeven zijn van toepassing gedurende de volledige looptijd van de
Overeenkomst. Jaarlijks vindt per 1 april van het betreffende contractjaar indexering plaats op basis van de
CBS-indexcijfer Consumenten Prijs Index (CPI),
2015=100"; kolom "CPI" zoals wordt gepubliceerd op de webpagina: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131ned/table?fromstatweb
De indexering wordt berekend met de formule:
VI = (Fn-Fa) / Fa * Tb
Waarbij:
Fa = inputprijsindex op moment van vestiging van de Overeenkomst.
Fn = inputprijsindex bij aanvang van het volgende contractjaar binnen de looptijd van de Overeenkomst.
Tb = totaalbedrag van de afrekening gebaseerd op de inschrijfstaat bij aanbesteding.
VI = het bedrag dat de aannemer conform indexering
Bij afrekening wordt het bedrag VI tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer onderling op die afrekening verrekend. De verhouding (Fn-Fa)/Fa is de volgende 12 maanden dat het werk duurt van toepassing. Voor elk
volgend jaar wordt een gelijke procedure bewandeld
Het evenredig deel van de plafondbedragen wat door de opdrachtgever jaarlijks betaalbaar wordt gesteld is
€450.000,00 excl. B.T.W. en excl. Indexering.
Jaarlijks wordt de volgende facturering aangehouden:
Gemeente Albrandswaard:
• Termijn 1, vanaf eerste werkdag volgend op 1 maart:
€ 70.000,• Termijn 2, vanaf eerste werkdag volgend op 1 juni:
€ 70.000,• Termijn 3, vanaf eerste werkdag volgend op 1 september:
€ 70.000,• Termijn 4, vanaf eerste werkdag volgend op 1 december:
€ 70.000,Gemeente Barendrecht:
• Termijn 1, vanaf eerste werkdag volgend op 1 maart:
€ 42.500,• Termijn 2, vanaf eerste werkdag volgend op 1 juni:
€ 42.500,• Termijn 3, vanaf eerste werkdag volgend op 1 september:
€ 42.500,• Termijn 4, vanaf eerste werkdag volgend op 1 december:
€ 42.500,In het jaar 2020 wordt de 1e termijn op 1 mei 2020 gefactureerd.
Eventuele VTW’s worden apart, los van de vaste termijnen, gefactureerd aan de gemeente waarop de VTW van
toepassing is.
De betalingstermijn is 30 kalenderdagen na datum factuur.

3.8

Coördinatie met andere werken

In paragraaf 2.3.1. Scope is een overzicht opgenomen van werkzaamheden die niet in de scope van de overeenkomst
zijn opgenomen. Deze werkzaamheden worden door derden uitgevoerd.
Niet tot de scope van de Overeenkomst behoren werkzaamheden met betrekking tot:
• Onderhoud aan asfalt- en halfverhardingspaden;
• Onderhoud aan oeververdediging langs de woningen;
• Onderhoud aan openbare verlichting;
• Onderhoud aan bruggen, betreffende de bruggen over de Koedoodseplas, Gaatkensplas en de toegangsbruggen naar en tussen de eilanden;
• Onderhoud aan de kanosluis;
• Onderhoud aan rivier de Koedood inclusief gemaal Breeman;
• Onderhoud aan gemalen en andere peilregulerende werken;
• Onderhoud aan bomen in het kader van strategisch boombeheer, opgenomen in Bijlage G7 Overzicht
bomen strategisch boombeheer (gunningsleidraad).
• Meldingen waarop acuut (binnen 24 uur na ontvangst melding door Opdrachtgever) werkzaamheden
uitgevoerd dienen te worden.
In het geval de hier bovenstaande werkzaamheden die van GKB Realisatie zullen kruisen zal GKB Realisatie de
coördinatie tussen de derden partij en GKB Realisatie op zich nemen.
Concretiseringsplan

19-3-2020

17 van 20

Regulier onderhoud en verbeteringen Koedood e.o.

Elk overleg zal GKB Realisatie informeren bij de opdrachtgever of er nog werkzaamheden uitgevoerd worden die een
conflict kunnen opleveren met die van GKB Realisatie. Qua coördinatie geldt hierbij ook wat hiervoor aangegeven is.

3.9

Verzekeringen

In Annex X Verzekeringen staat het volgende vermeld.
De Opdrachtnemer dient de onderstaande verzekeringen te hebben afgesloten voor ingang van de Overeenkomst.
Wet aansprakelijkheidsverzekering
De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat alle door hem bij de uitvoering van het werk betrokken voertuigen
(eigendom, huur, lease en bruikleen) verzekerd zijn op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.
Deze verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 1.250.000,= per gebeurtenis. Daarnaast dient de Opdrachtnemer bedoelde voertuigen en ander bij de uitvoering van het werk betrokken materieel tegen werk-risico te verzekeren. De looptijd van de verzekering is vanaf de datum van aanvang van het
werk tot en met het einde van de laatste onderhoudstermijn. De verzekering(en) zal een dekking moeten
verlenen van minimaal € 1.250.000,- per gebeurtenis. Eventuele schade aan ondergrondse leidingen is binnen
deze verzekering(en) niet uitgesloten.
Een kopie van de polis dient aan de Opdrachtgevers te worden verstrekt. De Opdrachtnemer wordt geacht
met de inhoud van de polis bekend te zijn. De Opdrachtnemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde
verplichtingen na te komen.
Een kopie van de polis is al als los document ingediend bij de opdrachtgever.
Door de opdrachtgever is er vooralsnog geen verzekering afgesloten voor dit project. Mocht het in de toekomst alsnog
nodig zijn dan zal hierover overleg plaatsvinden met de afdeling juridische zaken en verzekeringen van de opdrachtgever.

3.10 Veiligheid en gezondheid
Voor wat betreft veiligheid en gezondheid wordt verwezen naar het BLVC-plan wat als bijlage 5 is toegevoegd aan dit
concretiseringsplan.
Na gunning zal een overall V&G-plan opgesteld worden. In dit plan staat ook de melding bij Inspectie SZW vermeld.

3.11 Vrijkomende materialen
In Annex V staat het volgende vermeld over vrijkomende materialen.
1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werkzaamheden
uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen
enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie worden beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast.
3. Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk niet nuttig kunnen worden
toegepast, worden, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Opdrachtnemer.
4. De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door, waar van toepassing, een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders.
5. Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd, worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in paragraaf 3:84 BW.
De vrijkomende materialen die vrijkomen bij het reguliere onderhoud worden alsvolgt verwerkt:
• Van het maaisel wat vrijkomt tijdens het maaien van de watergangen wordt Bokashi gemaakt.
• Een deel van de bermen wordt gemaaid door stichting De Kleine Duiker. Deze gebruiken het maaisel als voer
voor de beesten.
• Van het maaisel wat niet naar De Kleine Duiker gaat wordt Bokashi gemaakt.
• Snoeiafval wordt gesnipperd en waar mogelijk in de plantvakken verspreid.
• Stronken worden verkleind tot shred om toe te passen als stabilisatielaag onder rijplaten.
• Onkruid en blad wat afgevoerd moet worden wordt gecomposteerd.
In het voorstel wat opgesteld wordt voor elke maatregel (zie paragraaf 2.5.3. punt 5) wordt aangegeven wat er gedaan
wordt met de vrijkomende materialen.
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Bijlagen
De volgende bijlagen zijn toegevoegd aan dit concretiseringsplan:
• Bijlage 1:
Basisovereenkomst
• Bijlage 2:
Omschrijving (onderhouds)maatregelen v.2.0
• Bijlage 3:
Risicodossier v2.0
• Bijlage 4:
Planning regulier onderhoud v2.0
• Bijlage 5:
BLVC-plan v3.0
• Bijlage 6:
Tekening: AW_Noordrand (incl. aan te houden objecten en hoeveelheden in legenda)
• Bijlage 7:
Schetsontwerp en Locatiekaart v3.0 d.d. 27-1-2020
• Bijlage 8:
BARE19048 G3A Inschrijfstaten v3.0
• Bijlage 9:
BARE19048 G3B Albrandswaard v3.0
• Bijlage 10:
BARE19048 G3C Barendrecht v3.0
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