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1.0 Inleiding 

Uit een inventarisatie naar de onderhoudstoestand van alle beschoeiingen in Hillegom eind 

2013  en bij de uitgevoerde baggerwerkzaamheden door Hoogheemraadschap Rijnland in 

2014, is gebleken dat de oeverbescherming op de Noorder Leidsevaart grotendeels is 

verdwenen en de kademuren instabiel zijn.   

 

Om verdere afkalving van het talud te voorkomen moet op korte termijn zowel de 

beschoeiing als de kademuren worden vervangen. Indien er geen maatregelen worden 

genomen dreigt er volledige instabiliteit van de kademuur Kalkhovenbrug en het gehele 

talud met wegfundering.  

 

Dit is de reden voor de gemeente een project te starten voor een nieuwe oeverbescherming 

en kademuur op de Noorder Leidsevaart. Tevens biedt dit project de gelegenheid om 

recreatie en ecologie doelstellingen te realiseren.  Door deze 2 doelen samen in dit project te 

bereiken wordt een win- win situatie bereikt.      

 

Dit Plan van Aanpak is het startpunt voor het project. Herstel oeverbescherming en herstel 

historische karakter Leidsevaart.  

 

Om dit projectplan te kunnen opstellen is er reeds een principeontwerp van talud gemaakt 

door Ingenieursbureau Rodewijk en  zijn er indelingsplattegronden van de  Noorder- en 

Zuider Leidsevaart door Ingenieursbureau De Aquanoom. Op basis van deze gegevens is 

financiële kostenraming gemaakt.  

 

Het principeontwerp is gepresenteerd aan het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR), Provincie 

Zuid Holland- Erfgoedlijnen en Vrienden van oud Hillegom. HHR is akkoord met het 

principeontwerp.  

 

Voor het realiseren van de recreatie en ecologische doelstelling zijn door HHR, de provincie 

Zuid Holland en Holland Rijnland ter beschikking gesteld.  

Zoals wellicht bekend is de Leidsevaart (oude trekvaart) ook één van de culturele 

erfgoedlijnen waarvan de provincie graag ziet dat de beleving en zichtbaarheid in het 

landschap wordt versterkt. Een groot deel van de trekvaart maakt tevens deel uit van een 

zogeheten ecologische verbindingszone. In dit kader zijn nog diverse verbeteringen 

mogelijk. Om die reden is bij het geplande vervangingsproject van de beschoeiing van deze 

vaart tevens het herstellen van het historisch karakter van de erfgoedlijn Leidsevaart 

opgenomen. 

 

De kosten voor het vervangen van de beschoeiing en kademuren èn het realiseren van de 

recreatieve en ecologische doelstellingen wordt geraamd op  maximaal € 1.800.000,-. 
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Hiervan bestaat € 950.000,- uit eigen middelen. Dit bedrag is opgenomen in het reeds 

vastgestelde Programmabegroting 2015. Het overige deel komt uit de subsidies.  

1.1 Maatregelen 

Hieronder wordt puntsgewijs aangegeven welke maatregelen er worden getroffen:  

1. De oeverbeschoeiing over een lengte van circa 1,5 km is vrijwel geheel verdwenen. Deze 

moet worden vervangen; 

2. De damwand constructie bij de Kalkhovenbrug is in een zeer slechte staat. Vergaande 

instabiliteit dreigt. Deze moet op korte termijn veilig worden gesteld door middel van 

een nieuwe kademuur;  

3. In het kader van de recreatie, cultuurhistorie en ecologische doelstellingen worden de 

maatregelen genomen:  

 Aanleg van een zogeheten plasberm (natuurvriendelijke oever).  

Voor de nieuwe beschoeiing wordt een plasberm aangelegd. Deze plasberm wordt 

aangeplant met begroeiing. De plasberm biedt ruimte als leefgebied en 

verplaatsingsmogelijkheid voor oevergebonden planten en dieren.   

 

 Aanleg half verhard wandelpad (een zogeheten jaagpad). Langs de nieuwe 

beschoeiing wordt in de sfeer van het vroegere jaagpad een half verhard- / 

schelpenwandelpad aangelegd. Wandelaars kunnen na aanleg van dit pad ook aan de 

westzijde van de trekvaart op een veilige en rustige wijze genieten van het landschap.  

 

 Selectief verwijderen van aantal knotwilgen en aanleg van nieuwe                            

landschappelijke beplanting.  

Vooral langs de Noorder Leidsevaart is een aantal dichtbegroeide stroken met veel 

knotwilgen ontstaan. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn deze dichtbegroeide 

stroken (tussen het toekomstige jaagpad en de trekvaart) echter  niet wenselijk 

omdat ze een groot deel van het landschap afschermen. Hierdoor is slechts een 

beperkt deel van de vaart en de omgeving te zien.  

 

 Voor de vervanging van de beschoeiing maar vooral om de onderliggende kabels en 

leidingen veilig te stellen, is het noodzakelijk om een deel van deze knotwilgen te 

verwijderen. Voor een deel kunnen deze wilgen gecompenseerd worden aan de 

westzijde van de asfaltweg.  

Het cultuurhistorische karakter wordt hiermee versterkt. Het verwijderen van de 

wilgen geeft ook ruimte voor de aanleg van het onverharde wandelpad en daarnaast 

voorkomt het ongewenste schaduwwerking op de nieuwe plasberm.  

 

 Aanleg van drie rustpunten op markante vergezichten.  

Rustpunten verhogen de recreatieve waarde en zorgen dat mensen de tijd nemen 

om van het landschap te genieten. 
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 Aanleg van drietal passantensteigers voor sloepen en kano’s. Om de recreatievaart 

aantrekkelijker te maken, zullen nabij de Bartenbrug en de Kalkhovenbrug en ter 

hoogte van de Lisserbeek passantensteigers voor sloepen  en kano’s worden 

gerealiseerd 

 

1.2 Doelen en resultaten 

Met dit project worden de volgende doelen en resultaten gerealiseerd: 

1. Herstellen van het historisch karakter van de Leidsevaart; 

2. Meerwaarde creëren voor recreatie & toerisme door het aanleggen van een 

natuurvriendelijke oever, de aanleg van steigers en een jaagpad;   

3. Bijdrage leveren aan zowel de biodiversiteit als ook aan de wandelbeleving; 

4. Veiligstellen van het wegvak en de damwand middels een nieuwe beschoeiing; 

5. Veiligstellen van de nutsleidingen middels een nieuwe beschoeiing. 

 

 

1.3 Scope/reikwijdte van het project 

Ruimtelijk 

Het project bestaat uit 2 hoofdwerkgebieden:  

 Noorder Leidsevaart; vervanging oeverbescherming en plaatsing 2 passantensteigers, 2 

markante rustpunten en een jaagpad, zie bijlage A tekening Noorder Leidsevaart  

d.d. 12-03-15. De werkgrens noordelijk deel loopt vanaf de Kalkhovenbrug tot en met 

de Bartenbrug;  

 Zuider Leidsevaart; aanleg van een passantensteiger, een markante rustpunt en een 

jaagpad, zie bijlage B tekening Zuider Leidsevaart d.d. 12-03-15 De werkgrens zuidelijk 

deel loopt vanaf de Kalkhovenbrug tot en met gemeente grens Lisse; 

 De gemeente grens ligt midden in de watergang, hierdoor is voor de helft eigendom van 

de gemeente Hillegom (westelijke zijde) en de helft van de gemeente Noordwijkerhout 

(oostelijke zijde). Werkzaamheden zullen alleen plaatsvinden in westelijke zijde. 

Noordwijkerhout heeft geen concrete (uitvoerings)plannen op dit moment.  

 

Inhoudelijk  

 Er worden geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd, dit behoort tot werkzaamheden HHR; 

 De wegprofiel wordt niet aangepast of vernieuwd, valt buiten het noodzakelijk 

werkgebied en is niet noodzakelijk;  

 Nutsleidingen worden niet verlegd of vernieuwd. 

 Het beheer en onderhoud van de Leidsevaart (boezemwater): valt onder 

verantwoordelijkheid Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) en maakt geen deel uit van dit 

project.  
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Figuur; legger van de vaart (bron; http://rijnland.webgispublisher.nl). Indien een gedeelte van het water 
wordt gedempt binnen de legger voorwaarden zal HHR watercompensatie eisen voor het gedempte 
deel. Vooralsnog is dit niet van toepassing.  

 

1.4 Doelgroep(en) 

De stakeholders zijn: 

 Bestuurlijk: Gemeente Hillegom: College en Raad; 

 Financieel: HHR, Holland Rijnland en de provincie Zuid Holland inzake 

subsidieverstrekker van de Erfgoedlijnen en het Uitvoeringsprogramma Groen.  

 Maatschappelijk: direct omwonenden, zoals bewoners en gebruikers; 

 NUTS functie: Liander als eigenaar van de nutsleidingen water, elektriciteit en gas.  

 

1.5   Randvoorwaarden  

Vergunningen 

 Omgevingsvergunning, de gemeente is bevoegd gezag. Aanvraag termijn tussen de 8 

en 13 weken. Er zijn bijzondere voorwaarden te verwachten.  

 Keur HHR; HHR is bevoegd gezag. Aanvraag termijn tussen de 8 en 13 weken. Er zijn 

geen bijzondere voorwaarden te verwachten. Het principe ontwerp is al besproken, 

en er zijn geen opmerkingen gemaakt van uit HHR. 

1.6 Risico’s  

E zijn drie hoofdgroepen risico’s benoemd, namelijk: 

- Technische risico’s; 

- Veiligheidsrisico’s  

- Financiële risico’s; 

Technische risico’s   

De volgende risico’s kunnen optreden: 

 Aantreffen van bodemverontreiniging ter plaatse van de bouwlocatie. Gevolg tijd 

vertraging en meerkosten. Maatregel; verkennend bodemonderzoek uitvoeren (conform 

advies ODWH, kosten voorzien in de kostenraming; 

Breedte plasberm links:    0 m 
Diepte plasberm links:    0 m 
Talud links:   1:2,5  
Waterdiepte:   2,5 m 
Bodembreedte:  7,0 m 
Talud rechts:   1:2,5  
Breedte plasberm rechts: 0 m 
Diepte plasberm rechts:   0 m 

http://rijnland.webgispublisher.nl/
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 Aantreffen van obstakels in de ondergrond die niet in de Klic melding zijn aangegeven. 

De kans wordt klein geacht. Het maken van proefsleuven om de exacte locatie van de 

nutsleidingen te bepalen. Dit is reeds in kaart gebracht. 

 Tijdens de uitvoering het optreden van kabel- en leidingbreuk door trillingen ten gevolge 

van het plaatsen van de beschoeiing. Afgesproken is dat de afdeling Preventie en 

Schades van Liander bij aanvang van de werkzaamheden en tussentijds controles zal 

uitvoeren. 

 Uitvoering vindt plaats in de winterperiode. Bij optreden van breuk e.d. van de gasleiding 

zal dit gastoevoer voor Horst ten Daallaan en de wijk Meer en Dorp.  

 

Veiligheidrisico’s 

Bij het plaatsen van een nieuwe beschoeiing en damwand zijn de risico’s: 

 Voor de omgeving en het publiek. Om te voorkomen dat het werkterrein wordt betreden 

door onbevoegden zullen verkeersmaatregelen worden genomen en afzettingen. Om zo 

min mogelijk overlast op het wegvak te creëren worden de materialen en materieel op 

pontons geplaatst. Werkzaamheden vinden buiten het vaarseizoen plaats. Er is geen 

beroepsvaart.  

 Voor Flora en Fauna zijn er geen risico’s / gevolgen te verwachten.  

 Voor uitvoerend personeel. Er is een risico op omgevallen tijdens het werk. Bij de 

aanbesteding zal een V&G dossier worden gevraagd aan de aannemer. Tijdens het werk 

toezicht door de toezichthouder en directievoerder.  

 

Financiële risico’s  

Het plaatsen van een damwand en beschoeiing geeft risico’s onder andere: 

 Onvolledige kostenraming/ begroting. Er is een post onvoorzien van 10% opgenomen. 

 Faillissement van de aannemer. Om de kans te voorkomen zal er een zorgvuldige selectie 

van de aannemer zijn. Er zal onder andere worden gekeken naar de solvabiliteit en er zal 

in termijnen worden betaald.  

 Aanvullende wettelijke maatregelen. Naar inzicht is dit niet te verwachten voor of tijdens 

de uitvoering.  

 Marktomstandigheden. Stijging van uurloon en materieel. Bepaling in de overeenkomst 

met de aannemer dat er na gunning geen wijzigen in de prijzen zal plaatsvinden.  
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2.0 Projectbeheersing  

   

2.1 Activiteiten 

Hieronder staat de fasering conform de methode projectmatig werken voor civiele werken.  

 

 

2.2 Beheersinstrumenten 

De beheersinstrumenten tijd, geld, kwaliteit, informatie/communicatie en organisatie 

worden ingezet om ervoor te zorgen dat het project beheerst wordt uitgevoerd.  

Definitie Ontwerp Uitwerking  Realisatie Nazorg 

Doel 

Projectplan en PvE 

maken 

 

 

Activiteiten 

informatie 

verzamelen 

subsidie 

 

schrijven PvE  

 

schrijven 

Projectplan 

 

samenstellen 

projectteam 

Doel 

DO maken 

DO raming  

 

Activiteiten 

aanbesteding 

technisch adviseur  

 

bewonersavond 

voorbereiden  

 

 

Doel 

bestek maken 

vergunningen 

 

Activiteiten  

aanbesteding 

voorbereiden 

 

activeren budgetten 

door Raad 

 

vergunningen 

aanvragen 

Doel 

aanbesteding 

aannemers  

 

Activiteiten  

plaatsen damwanden 

 

plaatsen nieuwe 

steigers 

 

plaatsen natuur-

vriendelijke oever 

 

maken rustpunten 

Doel 

oplevering van de 

vaart 

 

Activiteiten  

evalueren van het 

proces 

 

opmaken 

accountant 

verklaring 

 

 

Tussenresultaat     

input om de eisen 

van de opdracht-

gever vast te 

stellen. 

 

positionering 

richting. 

kostenindicatie  

 

kosten adviseur. 

geïnformeerde 

bewoners  

aanbestedingspro-

cedure voorstel.  

 

Raadsvoorstel voor 

het vrijgeven 

budget.  

offertes  aannemers 

om de oever-

constructie te maken. 

 

 

juiste uitvoering van 

het bestek. 

 

tevreden opdracht-

gever  

Product      

subsidie aanvraag 

 

VO (vastgesteld 

door opdracht-

gever)   

 

PvE  

 

Projectplan 

 

projectteam 

DO (vastgesteld 

door opdracht-

gever) 

 

definitieve raming 

 

bewonersavond 

 

 

budget  

 

subsidie geld 

 

bestek  

 

vergunning Keur en 

bomenkap 

gunning aannemer 

 

nieuwe damwand en 

beschoeiing  

 

NVO 

opleverdocument 

aan beheerder 

 

 

evaluatierapport  

 

accountverklaring 

no go/ go   no go/ go    no go/ go     no go/ go     no go/ go 
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2.2 Tijd  

Onderstaande planning in doorlooptijd betreffende de benoemde activiteiten. Hieronder 

staat een indicatieve planning, alleen de doorlooptijd is in hoofdlijnen weergegeven. Per 

kwartaal zal deze planning in detail verder worden uitgewerkt.  

 

2015  2016 

fase/tijd mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt april mei juni 

Definitie               

Ontwerp               

Uitwerking               

Realisatie               

Nazorg               

 

De aanbesteding vindt plaats in september 2015.  De uitvoering start eind oktober.   

 

Met de datum van de realisatie is rekening gehouden met; 

- Verkrijgen van de Omgevingsvergunningen en Keurvergunning HHR; 

- Recreatief vaarseizoen; 

- Flora en Fauna wet; 

- Plantseizoen.  

 

Doorloop van de realisatie ziet er als volgt uit;  
 

Realisatiefase 

(na verkrijgen vergunningen)  

          

Doorlooptijd weken/ 

Item 

1 
- 
3 

4 
- 
6 

7 
- 

10 

11 
- 

14 

15 
- 

17 

18 
- 

21 

22 
- 

25 

26 
- 

29 

30 
- 

33 

33
-

36 

Inspectie Flora en Fauna x          

Werkterrein inrichten  x         

Verwijderen bomen  x         

Verwijderen oude damwand  bij de brug  x         

Aanbrengen damwand bij bruggen   x x       

Verwijderen oude beschoeiingen kade     x       

Aanbrengen nieuwe beschoeiing kade     x x x    

Aanbrengen natuurvriendelijke oever      x x x   

Aanbrengen 3 passantensteigers       x x   

Aanbrengen 3 rustpunten        x x   

Opruimen terrein       x x   

Inzaaien (werk)terrrein        x   

Oplevering         x  

Accountverklaring voor subsidies (nazorg)          x 
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2.3 Geld 

De totale kosten zijn geraamd op circa € 1.800.000,- .  In onderstaande kostenramingen 

zijn de kosten- en inkomstenposten voor zowel interne en externe partijen weergegeven.  

 

Uitgaven 

Kostensoort Actor/ product Tarief (€) Eenheden Kosten 

VAT kosten Projectleider 
 

100/u 
 

400 uur 
 

      € 40.000 

 Project assistent  
 

  85/u 
 

150 uur 
 

      € 12.750 

 Communicatie  
 

  85/u 
 

  30 uur 
 

      €   2.250 

 Handhaving/vergunningen  
 

  85/u 
 

  40 uur 
 

      €   3.400 

   Financial & Control   100/u   40 uur 
 

      €   4.000 

 Omgevingsmanager  
 

    65/u      40 uur       €   2.600 

 Directievoering  
 

    95/u    280 uur       € 30.000 

   Toezichthouder     85/u   624 uur       € 53.000 

     

Engineering    VO  offerte       € 14.990 

   DO  offerte       €   8.250 

   Bestek en aanbesteding  offerte       € 11.760 

     

Realisatie   Aanbieding aannemer   raming  € 1.470.000 

     

Onvoorzien 10%        € 147.000 

Totale  uitgaven    € 1.800.000 

 

Inkomsten  

Inkomsten soort inkomstenbron status Inkomsten 

    

Exploitatiebegroting 

2015 

Programmarekening 

Openbare Ruimte  

voorzien     € 950.000 

    

Subsidies 
 

Hoogheemraadschap Rijnland erkend     € 250.000 

 Provincie Zuid Holland gebiedsdeal      € 280.000 

 Provincie Zuid Holland via Erfgoedlijnen erkend     €   20.000 

 Holland Rijnland Regionaal 

Groenprogramma 

erkend     € 300.000  

Totale  

inkomsten/dekking 

  € 1.800.000  
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Figuur 2.3. Onderdeel van de subsidie is het realiseren van een jaagpad. Op de foto’s een 

impressie. 

2.4  Kwaliteit 

Er zijn 2 soorten kwaliteiten; 

 Materiaal /Technische eisen 

 Proces eisen. 

  

Materiaal/ Technische eisen 

De kwaliteitseisen van dit project  worden vastgelegd in het PvE. Het PvE wordt vastgesteld in 

de defintiefase. Deze eisen zijn de basis voor het ontwerp.  De gemeente volgt de wettelijk 

eisen die bijvoorbeeld UAR / CROW / RAW / UAV zijn opgenomen.   

 

Proces eisen 

De projectleider zal tijdens en na de realisatie het opleverde resultaat hier aan toetsen. 

 

De aannemer(s) moeten voldoen over een ISO kwaliteitskeurmerk.  

 

Maken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) 
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2.5 Informatie en communicatie 

Bij informatie wordt er onderscheid gemaakt tussen interne en externe belanghebbende/ 

partijen. In onderstaande processen, namelijk; 

- Sturing 

- Uitvoering 

- Participatie/ Communicatie 

In deze drie processen zijn de interne en externe partijen onderverdeeld. Het is mogelijk dat 

partijen in meerdere processen zijn voorzien.  

 

Sturingsproces:  

 

Ambtelijkegroep  functie 

1 projectleider Openbare Ruimte Beleidsmedewerker OW 

1 projectassisent Ntb  

1 consulent in de rol van project controller namens team Financien Ntb  

1 medewerker namens team Ruimtelijke Ordening  Ntb 

1 communicatie adviseur van team Communicatie en Juridische Zaken ntb 

1 extern in te huren omgevingsmanager  Ntb  

1 extern in te huren directievoerder Ntb  

1 extern in te huren toezichthouder  Ntb  

  

Rapportage 

 De projectleider aan de opdrachtgever middels een 4 wekelijkse voortgangsrapportage;  

 De GOTIK factoren zijn de parameters waarop de opdrachtgever wordt geïnformeerd en 

gestuurd. 

 (tussentijdse) financiële rapportage aan subsidieverleners in deze Provincie Zuid Holland 

Hoogheemraadschap en Holland Rijnland 

 Gereed melding aan subsidiegevers. 

Overleg: om de 2 weken 

 

Uitvoeringsproces  

 

Uitvoeringsgroep  functie 

1 projectleider Openbare Ruimte Beleidsmedewerker OW 

1 projectassisent Ntb  

1 extern in te huren omgevingsmanager  Ntb  

1 extern in te huren directievoerder Ntb  

1 extern in te huren toezichthouder  Ntb  

1 uitvoerder aannemer Ntb 

1 medewerker Hoogheemraadschap Ntb 

1 medewerker Liander Ntb 



`` 
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Rapportage  

 Bouwverslagen.  

 Termijnen. 

 Voortgangsrapportages naar Liander en Hoogheemraadschap. 

Overleg: om de 4 weken  

 

Participatie/ Communicatieproces 

 

Project team Leidsevaart functie 

1 projectleider Openbare Ruimte Beleidsmedewerker OW 

1 communicatie adviseur van team Communicatie en Juridische Zaken Ntb 

1 extern in te huren directievoerder Ntb 

1 uitvoerder aannemer Ntb 

1 persoon klankbordgroep  Ntb 

1 communicatie adviseur van team Communicatie en Juridische Zaken Ntb 

1 extern in te huren omgevingsmanager  Ntb  

 
Rapportage 

Er zal een beknopte communicatieplan worden gemaakt waarin onder andere wordt 

aangegeven: 

 Welke stakeholders worden betrokken en geïnformeerd; 

 Hoe en met welk medium dit plaats vindt; 

 In hoeverre participatie mogelijk is;  

 Instellen van een klankbordgroep; 

 Houden van een start- up.  

Het communicatieplan is medio juni 2015 beschikbaar.   

  

 
figuur 2.5  principe ontwerp van de voorgenomen uitvoeringsconstructie. 



`` 
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2.6 Organisatie 

De interne organisatie ziet er uit zoals weergegeven in onderstaand organogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente is een lijnorganisatie, als er een project- of uitvoeringsplan moet worden 

opgesteld zullen de rollen van de diverse betrokken hiërarchisch onder elkaar worden gezet. 

Er zijn drie hoofdrollen; opdrachtgever, projectleider en projectmedewerker. Alle betrokken 

leggen verantwoordelijkheid af aan de opdrachtgever. 

 

In het organogram worden de taken en bevoegdheden als volgt gezien: 

 Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W, namens deze de wethouder OR. 

Voortgangsrapportages worden tevens voorzien van conclusies met beheersmaatregelen. 

 Bijsturing door de bestuurlijk opdrachtgever (bij scopewijziging) op tijd, geld en kwaliteit 

vindt geformaliseerd plaats, de programmaregisseur draagt zorg voor goede vastlegging 

en besluitvorming. 

 Ambtelijk opdrachtgever: Programmaregisseur (PR). De PR geeft opdracht aan de 

teamleider en borgt het uitvoeren van bestuurlijke besluiten en borgt rapportages en 

besluitvorming die hieruit voortvloeien.  

 Opdrachtnemer project: Teamleider OR stelt Projectleider aan. De teamleider organiseert 

de uitvoering van het project en het projectmanagement.   

College van Burgemeester en 
wethouders 

Ambtelijke stuurgroep 

Participatie/ Communicatie  Uitvoering  

Bestuurlijke aansturing 

Ambtelijke aansturing 

Uitvoerende aansturing 
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Projectleider:  

 Geeft leiding aan projectteam,  

 zorgt voor notities en voortgangsrapportages voor de opdrachtgever, 

 verantwoordelijk voor budgetbewaking, wordt hierin ondersteund door financiën, 

 verantwoordelijk voor bewaking kwaliteit, 

 verantwoordelijk voor bewaking procedures en andere juridische control, 

 is verantwoordelijk voor goede communicatie, zowel intern als extern,-  

 is opdrachtgever voor aannemer(s), bestekschrijver, ontwerper(s). 

 Het tijdig initiëren en besluiten van eventuele (technische)programmawijzingen 

 

Financial control en juridische control 

 De projectcontroller draagt de informatie over de budgetuitputting aan. Er zal vooral 

gelet worden op de financiële beheersing van de zgn. onvoorziene projectkosten, 

kosten meerwerk en evt claims.  

 Juridische control: Dit betreft beheersing risico’s en rapportage ten aanzien van 

juridische procedures.   

 

Communicatie  

 Ondersteund het sturingsteam in het organiseren van bewonersbijeenkomsten. 

 Zorgt voor plaatsing berichten in lokale media en website. 

 

 

2.7 Project akkoord 

Alvorens te kunnen starten met dit project is een akkoord vereist. Tevens is van belang dat 

het management op de hoogte wordt gesteld van dit project om, indien noodzakelijk of  

worden genoemd in dit plan, de benodigde ondersteunende diensten ter beschikking stellen.   

 

Akkoord Naam  Functie 

Projectopdracht Henk Goettsch Namens opdrachtgever 

Projectplan Teamleider OR Roland Figaroa 

 Teamleider communicatie Ester Oosterhout 

 Teamleider financiën Paul Schaddé van Dooren 

 


