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 Opdrachtgeving

N  T126: Opstellen beleidsuitgangspunten project 01.01.010

126-1: Opstellen beleidsuitgangspunten project

D279 (R) - Projectbeleid fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

N  T129: Nemen besluiten over faseresultaten en voo rtgang 01.01.020

129-1: Nemen besluiten over faseresultaten en voort gang

D1552 (R) - Besluiten fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud: conclusies en besluiten m.b.t. de haalbaarheid / locatiekeuze / besluiten m.b.t. het vervolg van het project

 Contracten

N  T234: Voorbereiden contracteren van participant( en) 01.02.010

234-1: Organiseren contractvorming

D285 (R) - Uitbestedingsplan fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

234-2: Opstellen aanbestedingsplan

D1916 (R) - Aanbestedingsplan fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

234-3: Voorbereiden contracteren van participant(en )

D184 (T) - Conceptcontracten met participant(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D1917 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

234-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanv ullende expertise

D1918 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Initiatief/haalbaarheid (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

     MT1696: Formuleren gewenste werkzaamheden even tuele aanvullende expertise (M-taak) 01.02.015

1696-1: Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele  aanvullende expertise

D1920 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

     T1974: Contracteren eventuele aanvullende expe rtise 01.02.020

1974-1: Contracteren eventuele aanvullende expertis e

D1919 (R) - Contracten aanvullende expertise Initiatieffase (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

N  T125: Contracteren van participant(en) 01.02.030

125-1: Contracteren van participant(en)

D1690 (R) - Contracten met participant(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D192 (R) - Rapport verleende opdracht(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder)
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
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 Programma van Eisen

N  T185: Verzamelen gegevens te huisvesten organisa tie 01.03.010

185-1: Verzamelen gegevens te huisvesten organisati e

D243 (R) - Gegevens te huisvesten organisatie fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud: aard van de organisatie / organisatiestructuur / medewerkers / werkprocessen / producten en diensten / cultuur / imago 
/ geschiedenis / toekomstverwachtingen

N  T124: Analyseren huisvestingsbehoefte 01.03.020

124-1: Analyseren ondernemingsbeleid

D241 (T) - Analyse ondernemingsbeleid fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: beleid t.a.v.: markten, producten en/of diensten, groei of krimp, organisatiestructuur, inrichting primaire en 
ondersteunende processen, innovatie, imago, strategie en marketing

124-2: Analyseren huisvestingsbeleid

D178 (R) - Ambitiedocument
Inhoud: ondernemingsbeleid vertaald naar ambities en doelstellingen t.a.v. vestigingsplaats/locatie, functionaliteit, logistiek, 
bereikbaarheid en toegankelijkheid, ruimtelijke en architectonische kwaliteit, veiligheid en gezondheids- en welzijnsaspecten van 
de huisvesting / globale budgetten voor investering en exploitatie

124-3: Analyseren huisvestingsbehoefte

D1879 (R) - Analyse huisvestingsbehoefte fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud: globale aanduiding van te huisvesten functies of functieclusters / relaties tussen functies/functieclusters / globale 
ruimtebehoefte / globale eisen en wensen met betrekking tot de locatie

124-4: Analyseren behoefte Landschap

D2109 (R) - Analyse behoefte Landschap
Inhoud: analyse behoeften t.a.v. bereikbaarheid / uitstraling omgeving / benodigde Landschap met betrekking tot parkeren, 
verblijf, opslag etc.

 Architectuur/ bouwkunde

     T1975: Verrichten onderzoek gewenste gebouw- e n locatietype 01.04.010

1975-1: Verrichten onderzoek gewenste gebouwtype

D2270 (R) - Rapportage gewenste gebouwtype
Inhoud: gewenste gebouwtype in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te huisvesten organisatie, huishouden of 
doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste gebouwtype in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele 
visies m.b.t. de opgave / verkenning uitgangspunten architectuur

1975-2: Opstellen stedenbouwkundig wensenpakket van uit expertise Architectuur/bouwkunde

D2271 (R) - Stedenbouwkundig wensenpakket vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
Inhoud: gewenste locatietype in relatie tot bedrijfscultuur en werkwijze van de te huisvesten organisatie, huishouden of 
doelgroep en visies van de opdrachtgever / gewenste locatietype in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies 
m.b.t. de opgave

     T531: Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde 01.04.020

531-1: Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Arch itectuur/bouwkunde

D1456 (R) - Advies locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
Inhoud: analyse stedenbouwkundige context diverse locaties: architectonische representativiteit, kwaliteit van de ambiances / 
analyse planologische aspecten diverse locaties: eventuele toekomstige context / analyse bebouwingsmogelijkheden diverse 
locaties: grootte en vorm in relatie tot gewenste bouwvolume / sterkte-zwakte-analyse diverse locaties/ advies m.b.t. definitieve 
keuze
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 Architectuur/ bouwkunde

     T1976: Verzamelen gegevens gekozen locatie van uit expertise Architectuur/bouwkunde 01.04.030

1976-1: Verzamelen locatiegegevens vanuit expertise  Architectuur/bouwkunde

D637 (R) - Locatiegegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
Inhoud: analyse stedenbouwkundige kwaliteiten: morfologie van de omgeving, gehanteerde beeldtaal van de omgeving, 
architectonisch sfeerbepalende structuren / inventarisatie en interpretatie van historische informatie / analyse logistieke 
inbedding in de omgeving

     T1977: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit  expertise Architectuur/bouwkunde 01.04.040

1977-1: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit exp ertise Architectuur/bouwkunde

D1455 (R) - Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
Inhoud: inpassings- en oriëntatiemogelijkheden gewenste bouwvolume: bebouwingsmogelijkheden, potentie architectonische 
representatie / logistieke mogelijkheden van het terrein: ontsluitingsprincipes gebouw in relatie tot terrein / faseerbaarheid 
gewenste bouwvolume: inventarisatie bestaand bouwvolume en bestaande infrastructuur, faseringsvoorstel / advies 
haalbaarheid

     T950: Opnemen bestaande toestand bouwwerk (ren ovatie/restauratie) 01.04.050

950-1: Inventariseren bestaande tekeningen bouwwerk

D1173 (T) - Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk
Inhoud: lijst van bestaande bouwkundige tekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen

950-2: Digitaliseren tekeningen bestaande toestand

D3188 (T) - Bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk gedigitaliseerd
Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)

950-3: Controleren bestaande tekeningen bouwwerk

D1174 (R) - Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk
Inhoud: Bestaande tekeningen met daarop aangegeven: aanvullende informatie uit opname van het bouwwerk / bij opname van 
het bouwwerk geconstateerde afwijkingen van de tekeningen

950-4: Uitvoeren aanvullende opmeting bestaande toe stand bouwwerk

D1175 (R) - Schetsmatige opmetingstekening
Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en/of plattegrondfragmenten 1:100 / schetsmatig opgezette gevelaanzichten en/of 
gevelfragmenten 1:100

950-5: Bepalen status te renoveren/restaureren bouw werk

D1176 (R) - Rapportage status te renoveren/restaureren bouwwerk
Inhoud: status: rijksmonument, gemeentelijk monument, geen monumentenstatus / overzicht eventueel eerder verleende 
subsidies / eventuele plaats op gemeentelijke meerjarenplanning / ….

950-6: Globaal opnemen bouwtechnische kwaliteit (re novatie/restauratie)

D1177 (R) - Globale gebrekentekening met toelichting
Inhoud: globale inventarisatie van te herstellen bouwkundige gebreken, voldoende om een eerste, grove indicatie te kunnen 
geven van renovatie/restauratiekosten
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 Interieur

     T1090: Opnemen bestaande toestand Interieur (r enovatie/restauratie) 01.05.020

1090-1: Inventariseren bestaande tekeningen Interie ur

D1512 (T) - Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur
Inhoud: lijst van bestaande interieurtekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen

1090-2: Digitaliseren tekeningen bestaande toestand

D3189 (T) - Bestaande tekeningen interieur gedigitaliseerd
Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)

1090-3: Controleren bestaande tekeningen Interieur

D1513 (R) - Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur
Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het interieur en geconstateerde 
afwijkingen van de tekeningen

1090-4: Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Inter ieur

D1273 (R) - Schetsmatige opname Interieur
Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden, doorsneden en aanzichten van het bestaande interieur, inclusief materiaalgebruik 
en afwerkingen en eventuele gebreken / toelichting

 Landschap

     T1978: Adviseren gewenste type landschap 01.06.010

1978-1: Adviseren gewenste type Landschap

D2273 (R) - Rapportage gewenste type Landschap
Inhoud: gewenste type Landschap en/of locatie in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te huisvesten organisatie, 
huishouden of doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste type Landschap in relatie tot maatschappelijke 
ontwikkelingen en actuele visies

     T536: Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur 01.06.020

536-1: Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Land schapsarchitectuur

D1460 (R) - Advies locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur
Inhoud: analyse stedenbouwkundige context diverse locaties: landschappelijke representativiteit, kwaliteit van het 
landschappelijke ambiances / analyse logistieke infrastructuur diverse locaties: ligging ten opzichte van stedelijke of regionale 
infrastructuur, toegankelijkheid / analyse eventuele toekomstige context / analyse geologische aspecten diverse locaties in 
relatie tot: landschappelijke aspecten / analyse globale milieutechnische factoren / analyse landschappelijke mogelijkheden 
diverse locaties / sterkte-zwakte-analyse diverse locaties / advies m.b.t. definitieve keuze

     T1979: Verzamelen gegevens gekozen locatie van uit expertise Landschapsarchitectuur 01.06.030

1979-1: Verzamelen locatiegegevens vanuit expertise  Landschapsarchitectuur

D655 (R) - Locatiegegevens vanuit expertise Landschapsarchitectuur
Inhoud: inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op het terrein / 
inventarisatie en interpretatie van historische informatie t.a.v. landschappelijke aspecten

     T1980: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit  expertise Landschapsarchitectuur 01.06.040

1980-1: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit exp ertise Landschapsarchitectuur

D1459 (R) - Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur
Inhoud: beoordeling initiatief, kwalitatief en kwantitatief, ten aanzien van omvang, situering
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 Landschap

     T1089: Opnemen bestaande toestand Landschap 01.06.050

1089-1: Inventariseren bestaande tekeningen Landsch ap

D1514 (T) - Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap
Inhoud: lijst van bestaande landschapstekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen

1089-2: Digitaliseren tekeningen bestaande toestand

D3190 (T) - Bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap gedigitaliseerd
Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)

1089-3: Controleren bestaande tekeningen Landschap

D1515 (R) - Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap
Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het landschap en 
geconstateerde afwijkingen van de tekeningen

1089-4: Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Lands chap

D1272 (R) - Schetsmatige opname Landschap
Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en doorsneden van bestaand Landschap, waarop aangegeven eventuele gebreken

     T2278: Opzetten watertoets 01.06.060

2278-1: Opzetten watertoets

D2427 (R) - Opzet watertoets
Inhoud: resultaten overleg met waterbeheerder / wateraandachtspunten / eventuele criteria

     T2364: Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting  terrein 01.06.070

2364-1: Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting ter rein

D2514 (T) - Digitale ondergrond terrein
Inhoud: digitaal model (database) van het terrein met exacte coördinaten, afmetingen en hoogtematen, coördinaten en 
afmetingen van bebouwingen

 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

     T534: Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica 01.07.010

534-1: Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica

D649 (T) - Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Bouwfysica
Inhoud: analyse bouwfysische aspecten (wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit) diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / 
advies

D650 (T) - Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Bouwfysica
Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. bouwfysica / benoeming consequenties van 
oplossingen / advies

D651 (T) - Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Bouwfysica
Inhoud: inventarisatie bouwfysische aspecten diverse locaties: wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit / metingsresultaten

     T535: Verzorgen inbreng expertise Akoestiek 01.07.020

535-1: Verzorgen inbreng expertise Akoestiek

D652 (T) - Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Akoestiek
Inhoud: analyse akoestische aspecten (verkeerslawaai, industrielawaai, geluidsbelasting op de omgeving) diverse locaties / 
sterkte-zwakteanalyse / advies

D653 (T) - Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Akoestiek
Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. akoestiek / benoeming consequenties van 
oplossingen / advies

D654 (T) - Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Akoestiek
Inhoud: inventarisatie akoestische aspecten diverse locaties: verkeerslawaai, industrielawaai / metingsresultaten
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 Constructie

     T533: Verrichten vooronderzoek Constructies 01.08.010

533-1: Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens van uit expertise Constructies

D646 (T) - Bijdrage Constructies aan locatiegegevens
Inhoud: gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving

533-2: Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Constructies

D1461 (T) - Bijdrage Constructies aan haalbaarheidsonderzoek
Inhoud: analyse technische/constructieve mogelijkheden van het terrein / analyse constructietechnische haalbaarheid gewenste 
bouwvolume / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid

533-3: Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit exp ertise Constructies

D1462 (T) - Bijdrage Constructies aan advies locatiekeuze
Inhoud: sterktezwakteanalyse constructieve mogelijkheden diverse locaties / advies

     T1091: Opnemen bestaande toestand Constructies  (renovatie/restauratie) 01.08.020

1091-1: Inventariseren bestaande tekeningen Constru cties

D1516 (T) - Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren constructie
Inhoud: lijst van bestaande constructietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen

 Installaties

     T71: Verrichten Vooronderzoek Installaties 01.09.010

71-1: Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanu it expertise Installaties

D105 (T) - Bijdrage Installaties aan locatiegegevens
Inhoud: gegevens omtrent installatietechnische aspecten en elementen bestaande omgeving, zoals energievoorziening, kabels 
en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen

71-2: Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit e xpertise Installaties

D1463 (T) - Bijdrage Installaties aan haalbaarheidsonderzoek
Inhoud: analyse installatietechnische en energievoorzieninsmogelijkheden van het terrein / eventuele knelpunten en mogelijke 
oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid

71-3: Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expe rtise Installaties

D1464 (T) - Bijdrage Installaties aan advies locatiekeuze
Inhoud: sterktezwakteanalyse installatietechnische en energievoorzieningsmogelijkheden diverse locaties / advies

     T1092: Opnemen bestaande toestand Installaties  (renovatie/restauratie) 01.09.020

1092-1: Inventariseren bestaande tekeningen Install aties

D1518 (T) - Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Installaties
Inhoud: lijst van bestaande installatietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
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 Geotechniek

     T1088: Verrichten vooronderzoek Geotechniek 01.10.010

1088-1: Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens va nuit expertise Geotechniek

D1271 (T) - Bijdrage Geotechniek aan locatiegegevens
Inhoud: gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid

1088-2: Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit  expertise Geotechniek

D1465 (T) - Bijdrage Geotechniek aan haalbaarheidsonderzoek
Inhoud: analyse geotechnische mogelijkheden van het terrein (draagkracht, waterhuishouding, invloed van/op belendingen) / 
eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid

1088-3: Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit ex pertise Geotechniek

D1466 (T) - Bijdrage Geotechniek aan advies locatiekeuze
Inhoud: sterktezwakteanalyse geotechnische mogelijkheden diverse locaties / advies

 Ontwerpintegratie

N  T133: Coördineren adviezen participanten 01.11.010

133-1: Coördineren adviezen participanten

D375 (T) - (Ontwerp)Aanwijzingen fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud: aanwijzingen en afspraken t.a.v. inhoudelijke afstemming van werkzaamheden en adviezen participanten

N  T139: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. in tegreren evt. adviezen participanten) 01.11.030

139-1: Opstellen oplossingsrichtingen voor de huisv estingsvraag

D305 (R) - Oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag
Inhoud: Onderbouwde adviezen voor het oplossen van de huisvestingsvraag (bijv. nieuwbouw, verbouw, renovatie, verhuizen, 
reorganisatie bestaande huisvesting, alternatieve locatie)

139-2: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. inte greren evt. adviezen participanten)

D190 (R) - (Integraal) Haalbaarheidsonderzoek
Inhoud: Algemeen: samenvatting van of verwijzing naar projectbeleid, gegevens te huisvesten organisatie, locatiegegevens / 
conclusies m.b.t. sociaal-culturele context / gehanteerde wegingscriteria / representatie geïntegreerde stedenbouwkundige, 
ruimtelijke, landschappelijke en technische oplossingsrichting(en), conceptuele massastudie / conclusies m.b.t. functionele en 
fysieke haalbaarheid, technische haalbaarheid, financieel-economische haalbaarheid / waardering en advies

N  T530: Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. inte greren evt. adviezen participanten) 01.11.040

530-1: Integreren locatiegegevens

D189 (T) - Locatiegegevens fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud: analyse stedenbouwkundige kwaliteiten: morfologie van de omgeving, gehanteerde beeldtaal van de omgeving, 
architectonisch sfeerbepalende structuren / inventarisatie en interpretatie van historische informatie / analyse logistieke 
inbedding in de omgeving / inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op 
terrein / inventarisatie en metingsresultaten bouwfysische en akoestische aspecten / gegevens omtrent constructieve elementen 
bestaande omgeving / gegevens omtrent installatietechnische aspecten en elementen bestaande omgeving, zoals 
energievoorziening, kabels en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen / gegevens 
betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid

530-2: Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integr eren evt. adviezen participanten)

D636 (R) - (Integraal) advies locatiekeuze
Inhoud: beschrijving alternatieve locaties / wegingscriteria / waardering en advies
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 Geld

N  T1427: Bewaken fasebudget 01.12.010

1427-1: Bewaken fasebudget

D1770 (R) - Rapport bewaking budget Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

N  T233: Adviseren bouwkosten 01.12.020

233-1: Adviseren bouwkosten

D377 (R) - Haalbaarheidsraming fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen 
per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies

N  T1426: Adviseren investeringskosten 01.12.030

1426-1: Adviseren investeringskosten

D1769 (R) - Advies investeringskosten fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies

     T1428: Ramen exploitatiekosten 01.12.040

1428-1: Ramen exploitatiekosten

D1771 (R) - Raming exploitatiekosten fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen

     T2007: Analyseren kosten-baten exploitatie 01.12.050

2007-1: Analyseren kosten-baten

D2299 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

     T2008: Inventariseren financieringsmogelijkhed en 01.12.060

2008-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden

D2300 (R) - Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Initiatief/haalbaarhieid
Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

     T2391: Inventariseren subsidiemogelijkheden 01.12.070

2391-1: Inventariseren subsidiemogelijkheden

D2535 (R) - Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
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 Organisatie/procesintegratie

N  T231: Organiseren project 01.13.010

231-1: Opzetten projectorganisatie

D258 (R) - Plan projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

231-2: Beheren projectorganisatie

D1574 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

N  T246: Sturen en bewaken project 01.13.020

246-1: Opstellen Plan van Aanpak project

D183 (R) - Faseplan Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D311 (R) - Plan van Aanpak Project fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en 
kosten

246-2: Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarhe id

D280 (T) - Startrapport fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren

D281 (T) - Sturingsmaatregelen Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: opsomming van maatregelen

D194 (R) - Fase-afsluiting Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / 
risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

N  T2961: Voorbereiden besluitvorming faseresultate n Intiatief/haalbaarheid 01.13.030

2961-1: Adviseren inzake besluitvorming over fasere sultaten Initiatief/haalbaarheid

D3194 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Initiatief/haalbaarheid
Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit, geld en 
productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over 
faseresultaten

2961-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voo rtgang van het project

D3193 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Initiatief/Haalbaarheid
Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Initiatief/haalbaarheid: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en 
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Programma van Eisen / conclusies / advies inzake 
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

 Tijd

N  T232: Plannen projectdoorlooptijd 01.14.010

232-1: Plannen projectdoorlooptijd

D283 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

datum: 1 mei 2014 pagina 9 van 12

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt



fase Initiatief/haalbaarheid

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

1 mei 2014

 Informatie en Communicatie

N  T2392: Opstellen en beheren informatie- en commu nicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid 01.15.010

2392-1: Opstellen en beheren informatie- en communi catieplan fase Initiatief/haalbaarheid

D2536 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten

N  MT1809: Voeren van overleg met opdrachtgever (M- taak) 01.15.020

1809-1: Voeren van overleg met opdrachtgever

Output: niet van toepassing

N  T2006: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen v an teamvergaderingen 01.15.030

2006-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van  teamvergaderingen

D1921 (T) - Verslagen teamvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  T2279: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen v an stuurgroepvergaderingen 01.15.035

2279-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van  stuurgroepvergaderingen

D2428 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  MT1912: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M -taak) 01.15.040

1912-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

Output: niet van toepassing

N  MT1193: Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) 01.15.050

1193-1: Deelnemen aan teamvergaderingen

Output: niet van toepassing

N  MT954: Voeren van overleg met bevoegde instantie s (M-taak) 01.15.060

954-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties

D3081 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  MT2010: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) 01.15.070

2010-1: Voeren van overleg over financiering en sub sidies

D2302 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  T2289: Voeren van overleg met waterbeheerder 01.15.080

2289-1: Voeren van overleg met waterbeheerder

D2438 (R) - Afspraken watertoets fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud: afspraken over inhoud en verloop van watertoets
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 Informatie en Communicatie

N  T265: Beheren projectdocumenten 01.15.090

265-1: Beheren procesdocumenten

D313 (T) - Rapport procesdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

265-2: Beheren productdocumenten

D314 (T) - Rapport productdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

 Kwaliteitszorg en risico's

N  C2402: Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) 01.16.010

2402-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s pe r projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

N  T2403: Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde 01
2403-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Ar chitectuur/bouwkunde

D2546 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T2405: Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur 02
2405-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s In terieur

D2547 (T) - RI&E Interieur fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T2406: Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap 03
2406-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s La ndschap

D2548 (T) - RI&E Landschap fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T2407: Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies 04
2407-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s Co nstructies

D2549 (T) - RI&E Constructies fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T2408: Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties 05
2408-1: Analyseren en behandelen projectrisico`s In stallaties

D2550 (T) - RI&E Installaties fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
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 Kwaliteitszorg en risico's

N  T288: Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel 01.16.020

288-1: Integreren RI&E’s per projectdeel

D372 (R) - Project RI&E fase Initiatief/haalbaarheid
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

 Vergunningen

N  MT2290: Inventariseren wettelijke randvoorwaarde n (M-taak) 01.17.010

2290-1: Inventariseren wettelijke randvoorwaarden

D2439 (R) - Inventarisatie wettelijke randvoorwaarden
Inhoud: inventarisatie: vigerend provinciaal beleidsplan, vigerend bestemmingsplan, gemeentelijke landschappelijke 
beleidsplannen / milieutechnische randvoorwaarden e.a.

     T2409: Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsin g flora- en faunawet 01.17.020

2409-1: Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing fl ora- en faunawet

D2551 (R) - Rapport veldverkenning flora- en faunawet
Inhoud: opzet veldverkenning / verwijzingen naar genormeerde flora- en faunatoets / verkenningsresultaten / advies eventueel 
benodigd aanvullend onderzoek (bij wet geregeld)
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