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Beschrijving instrument 

Het document wordt dynamisch genoemd omdat het proces te allen tijde in "beweging" 
is. Het proces heeft namelijk een einddoel dat in zo kort mogelijke tijd moet worden be
reikt en is daarnaast adaptief aan het type organisatie en aan de dynamiek in de project
ontwikkeling. 

Het dynamisch document 

Het document bestaat uit een procesbeschrijving in de vorm van een "draaiboek" en 
heeft betrekking op het projectontwikkelingsproces bij woningcorporaties. De basis 
hiervoor is gevormd door het beschreven ontwikkelingsproces uit de profitsector. Voor 
het uiteindelijke document is dit schema aangepast aan de beschreven corporatie
gerelateerde aspecten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen (zie figuur 1 op de 
volgende pagina). 

Getracht is om zo het proces inzichtelijker weer te geven door de structuur van het pro
ces te verduidelijken. Naast het vinden van de juiste structuur voor het proces moet het 
document ook ondersteunend kunnen werken, zowel voor de ontwikkelaar zelf als voor 
de afdeling cq. organisatie. Daarvoor moet het document in elke fase of onderdeel daar
van, op de volgende vragen antwoord kunnen geven: 

- Wie voert de fase uit? 
- Wie is de verantwoordelijke? 
- Wat is het doel van de fase? 
- Wanneer vindt de uitvoering van de werkzaamheden plaats? 
- Welke hulpmiddelen zijn er ter beschikking? 
- Welke rapportage vormt het beslisdocument? 
- Beschrijving van de te ondememen acties? 

Dit heeft geresulteerd in het volgende overzicht dat per fase of faseonderdeel inhoudelijk 
wordt beschreven21

: 

Proceseigenaar 
Verantwoordelijke 
Doel 

• Tijdstip 
• Onderleggers 
• Beslisdocument 
• Inhoud 

21 Bewerking op basis van het IKS (lntervam Kwaliteitssysteem, 1994) 
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Figuur 1. Stroomschema van bet projectontwikkelingsproces 
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In elke fase van het proces wordt een verantwoordelijke functionaris bepaald. Deze pro
ceseigenaar (PE) is verantwoordelijk voor het goed doorlopen van deze fase. Hierbij kan 
hij gebruik maken van de ondersteunende afdelingen binnen de corporatie. Om informa
tieverlies, misverstanden, etc. te beperken tot een minimum is gekozen om een functio
naris voor meerdere aaneengesloten fasen als proceseigenaar te laten optreden. Dit geldt 
tevens voor de overdrachtbeheersers (OB) die bij de overgang van de ene naar de andere 
fase verantwoordelijk zijn voor een goede overdracht. De overdrachtbeheerser toetst de 
kwaliteit van het geleverde werk, let hierbij met name op de geschiktheid voor een goed 
vervolg in de volgende fase en checkt de efficiency. Een en antler resulteert in het on
derstaande procesmodel, met proceseigenaren, overdrachtbeheersers en ondersteuners. 

Pre
initiatief 

lnitiatief 

OB 

Locatie
verwerving 

Ondersteuning van afdelingen binnen de woningcorporatie 

Strategie
planning 

PE 

Plan
ontwikkeling 

Figuur 7. Procesmodel met proceseigenaren (PE) en overdrachtbeheersers (OB). 

Verkoop 

OB 

Om het document bruikbaar te laten zijn voor alle vier de hoofdvormen waarin de ont
wikkelingsactiviteiten te organiseren zijn, zijn de proceseigenaren en overdrachtbeheer
sers nog niet ingevuld door functionarissen. Op deze wijze hebben corporaties van ver
schillende grootte en structuur de vrijheid om te bepalen welke functionaris de betref
fende taak op zich moet nemen. 

Realisatie 
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Ondersteun ing: 

Proceseigenaar 

Verantwoordelij k 

Doel 

Tijdstip 

Onderleggers 

Beslisdocument 

Inhoud 
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Huisvestingsbehoefte in beeld brengen door bet doen van marktverken
ningen. 
Vaststellen van randvoorwaarden waaraan nieuwbouwprojecten moeten 
voldoen. 
Acquisitie doen. 

Continue proces 

Checklist basisonderzoek 
(Bestaande) marktonderzoeken 

Marktverkenning 
Het door de proceseigenaar inzichtelijk maken van de huisvestingsbehoefte 
in de gemeenten waar de corporatie werkzaam is, met behulp van (bestaan
de) marktonderzoeken en eventueel gehouden enquetes (gehouden onder bet 
huurdersbestand). 

Beleid/ werkwijze 
Daarnaast worden, mede op basis van verkregen informatie, randvoorwaar
den vastgelegd waaraan de nieuwbouwprojecten moeten voldoen. 
Ten behoeve van de informatieoverdracht en voortgangbewaking bet vast
stellen van frequentie groepsoverleg tussen proceseigenaren en overdracht
beheerser. 

Acquisitie 
Voor zover mogelijk (afhankelijk van omvang en structuur van corporatie), 
opstellen van een jaarlijks acquisitieplan met daarbij een heldere definiering 
van de taken en de verantwoordelijkheden in bet acquisitieteam. 
Ten behoeve van de informatieoverdracht het vaststellen van frequentie ac
quisitieoverleg tussen werkmaatschappijen cq. functionarissen. 
Onder bet basisonderzoek wordt verstaan een "screening" van een te acqui
reren locatie. Er wordt grofweg bekeken of een potentieel project, verkregen 
uit bet relatienetwerk of zelf opgespoord, in eerste instantie een realistisch 
gehalte heeft. Aan de hand van de checklist basisonderzoek worden een 
aantal aspecten bekeken die een eventuele ontwikkeling in de weg zouden 
kunnen staan. 
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Checklist basisonderzoek 
Onderncrp OnlSl·hrij\'ing Opmcrkingcn 

I A1£emene2eeevens I 
Plaats 
Kadastrale gemeente : 
Sectie 
Perceel : 

I Projectomvan2 I 
Oppervlak Locatie m2 

Totaal gebied : m2 

I Locatie asoecten I 
Soort locatie Uitleg-/ stedeliik-/ binnenstedeliik gebied 
Bodemgesteldheid Verontreinigd/ schoon/ grondverbetering/ geschikt 
Historic van vastgoed Agrarisch/ woningen/ bedrijven/ industrie/ bijzondere 

bebouwing/ infrastructuur 
Bestemming heden Agrarisch/ woningen/ bedrijven/ combinatie woningen 

en bedrijven/ bijzondere bebouwing/ infrastructuur 
Opstallen Jal nee 
Mogelijkheden voor vast- Woningen/ bijzondere bebouwing/ combinatie wonen 
goedontwikkeling met commercieel vastgoed/ combinatie wonen met 

bijzondere bebouwing 
Dichtheid : Won/ ha /Niet bekend 

I Om2evin2 asoecten I 
Type vastgoed Woningen I winkels/ kantoren/ kassen/ industrie 
Welstand A, 8 ofC-locatie/ villawijk/ volksbuurt/ modale wiik 
Ontsluiting bestaande infrastructuur/ nog aan te le1rn:en 
Bereikbaarheid auto/ metro/ trein/ bus/ tram 
Voorzieningen scholen/ ziekenhuis/ kerken/ OV-haltes/ winkelcentrum 
Bijzonderheden natuurelementen/ spoorweg/ wegen/ fabrieken/ werk-

plaats 
Geluidhinder en/of stank- nvt/ maatregelen nodig/ nader onderzoek nodig 
cirkels 

I Juridiscbe asoecten I 
Eigendom onroerend goed Particulier/ gemeente/ marktpartij/ stichting/ meerdere 

eigenaren 
Zakelijke rechten Erfdienstbaarheden/ overbouwing/ ( onder)verhuur/ 

pacht/ recht van overpad/ rioolrecht 
Wet- en regelgeving van Wet Voorkeursrecht Gemeente/ gemeentelijke regelin-
toepassing zijnde gen/ convenanten/ monumentenwet 
lnschatting procedures RO-olannen I insoraak betrokken actoren 

I Markt aspecten I 
Marktonderzoek Reeds aanwezig/ nog uitvoeren 
Concurrentiekracht Buiten-/ binnen de gemeente 
Doelgroep Bekend: / niet bekend 

Type vastgoed Bekend: / niet bekend 

Vraagprijs onroerend Euro 
goed 
Marktprijs onroerend : Euro 
goed in omgeving 

I Overlee asoecten I 
Betrokken partijen Corporatie/ gemeente/ particulier/ commerciele markt-

oartii 
Bekend bij corporatie Jal nee 
Medewerking gemeente Goed/ inspanningen nodig 
Past het binnen de corpo- Jal nee/ motiveren 
ratie-gedachten 
Caoaciteit organisatie Voldoende/ partner zoeken/ expertise inschakelen 
Start bouw iaar / niet bekend 

2 
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Proceseigenaar 

Verantwoordellj k 

Doel 

Tijdstip 

Onderleggers 

Beslisdocument 

Inhoud 
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Toetsing haalbaarheid van het initiatief. 

Zodra het basisonderzoek een productiemogelijkheid aangeeft. 

Checklist risicoprofiel 
Checklist haalbaarheidsanalyse 

Initieel plan 

Als het basisonderzoek een productiemogelijkheid aangeeft moeten in deze 
fase de eerste ideeen over de locatie, product, prijs en doelgroep geformu
leerd worden. Het project krijgt nu ook een projectnummer. 
Naast het formuleren van ideeen, moeten de fundamentele zaken uit het ba
sisonderzoek bekend zijn. Op basis van de verkregen (complete) informatie 
uit het basisonderzoek geeft de proceseigenaar een eerste oordeel over het 
plan geven. Vervolgens moet de proceseigenaar keuzes maken over wat er 
wordt ontwikkeld. Deze keuzes kunnen beperkt zijn als blijkt dat uit het 
basisonderzoek een aantal randvoorwaarden gevonden zijn die de keuze van 
het vastgoed be'invloedt. 
Als bekend is wat en waar kan worden gebouwd, moeten er berekeningen 
worden gemaakt met betrekking tot de financiele haalbaarheid van het pro
ject. Hiervoor wordt een ruimtestudie gemaakt waarbij de alternatieven voor 
invulling van de locatie naast elkaar worden gezet en kosten, opbrengsten 
en marges worden doorberekend (scenario's). Omdat veel factoren nog niet 
bekend zijn in dit stadium, wordt gewerkt met ervaringscijfers. 
De beslissing om door te gaan met een project wordt gebaseerd op een haal
baarheidsanalyse. Samen met een projectdefinitie vormt de haalbaarheids
analyse het beslisdocument van de initiatieffase: het initieel plan. 

3 



DYNAMISCH DOCUMENT IYte 

Checklist risiooprofiel 

Het risicoprofiel bestaat uit een overzicht van alle risicofactoren die een rol kunnen spelen in het projectont
wikkelingsproces van het te acquireren project. Dit kunnen zijn: 

Ontwikkelingsrisico' s 
Ontwikkelingsrisico's hebben betrekking op het risico dater geen of onvoldoende opbrengsten staan tegenover 
de gemaakte kosten. Als een project voortijdig wordt afgeblazen blijven de gemaakte kosten ongedekt. On
danks dat dit risico inherent is aan projectontwikkeling, moet toch een zeker percentage gehaald worden van 
projecten die wel doorgang vinden om gemaakte kosten van eerdere niet geslaagde initiatieven te kunnen dek
ken. 

Politiek risico 
Overheden worden bestuurd door periodiek gekozen democratische organen die beleidswijzigingen kunnen 
eisen ten opzichte van reeds gemaakte afspraken. 

Aankooprisico 
Het risico zit in de hoogte van het bod en het stellen van de juiste randvoorwaarden. Een te laag bod kan bete
kenen dat het perceel aan je neus voorbij gaat en het project helemaal niet gerealiseerd kan worden. Een te hoog 
bod kan grote risico's met zich mee brengen voor de afzet. Uiteindelijk moet de verwervingsprijs verrekend 
worden in de stichtingskosten waardoor een te hoog verkoop- of huurniveau volgt of een te lage winst of verlies 
wordt gerealiseerd. 

Procedurele risico's 
Het risico betreft hier de mogelijkheid dat de benodigde vergunningen voor het plan niet of niet op tijd verkre
gen kunnen worden. Wanneer bijvoorbeeld bestemmingsplannen ofvrijstellingsprocedures in de vertraging 
komen vanwege bezwaarprocedures, heeft dit uiteraard de nodige consequenties voor de fasering en dus het 
eindsaldo. Daarnaast kan het tevens consequenties hebben voor de organisatie. Wanneer een groot deel van de 
plannen in de "wacht" staat, bestaat het risico namelijk dat deze plannen in dezelfde periode tot ontwikkeling 
moeten worden gebracht. Wat een piekbelasting voor de organisatie met zich meebrengt. 

Parameters 
De parameters rente en kosten- en opbrengstenstijgingen zijn altijd kritisch bij projectontwikkeling. Standaard 
moeten er een aantal scenario's gemaakt worden met zowel uitslagen naar boven als naar beneden. Zeker bij 
marktontwikkelingen waarin kosten en opbrengsten explosief stijgen, is een goede inschatting hiervan essenti
eel. Hoe beter de inschatting van de tijd des te nauwkeuriger de aannames zullen zijn. 

Afzetrisico 
Het afzetrisico is in eerste instantie te omschrijven als de kans dat de afzet niet overeenkomt met eerdere aan
namen. Dit betekent dat een goed marktonderzoek cruciaal is of een project een financieel debacle wordt of een 
succes. In tweede instantie schuilt in de factor tijd een groot risico. Ook al is het marktonderzoek goed uitge
voerd, als het traject tussen het marktonderzoek en de verkoop cq verhuur te lang is kan de vraag naar het pro
ject inmiddels gewijzigd zijn. Aangezien de RO-procedures langdurig zijn en de tijd hiervoor moeilijk (ofvrij
wel niet meer) in te schatten is, moet dit risico niet worden onderschat. Zaak is om de planontwikkelingsfase zo 
kort mogelijk te houden. 

Fiscale- en financieringsrisico's 
De financiering alsmede de fiscale constructies kunnen ook een risico inhouden. Allereerst moet vastgesteld 
worden of een project iiberhaupt gefinancierd kan worden. Is de financiering rond dan kunnen er alsnog pro
blemen ontstaan met toegezegde kredieten door opgetreden vertragingen. Het is dan de vraag of deze kredieten 
alsnog worden verstrekt als het nodig is en de geplande liquiditeiten ook op het juiste moment beschikbaar zijn. 
Om niet achteraf op onaangename verrassingen te stuiten is het ook zaak de juiste fiscale constructie te hante
ren m.b.t. onroerend goed aankopen en samenwerkingsverbanden met marktpartijen. In tegenstelling tot pro
jectontwikkelaars moeten corporaties rekening houden dat hun uitgangspositie, m.b.t. de fiscale aspecten, kan 
veranderen zodra wordt samengewerkt met marktpartijen ofvastgoed wordt ontwikkeld buiten de sociale sec
tor. 

4 
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Checklist Haalbaarheidsanalyse 

De beslissing om door te gaan met een project zal gebaseerd worden op een haalbaarheidsanalyse. In 
deze analyse worden verschillende scenario's doorberekend. Samengevat bestaat de analyse uit de 
volgende onderdelen: 

Beeld van de vraag en het aanbod in de beoogde vastgoedmarkt; D 

lnschatting van het financieel rendement; D 

Inschatting van het maatschappelijk rendement; D 

Inschatting van de mogelijkheden om de nodige vergunningen te verkrijgen; D 

Inschatting van de benodigde tijd om het project te realiseren; D 

De mogelijkheden om het project te financieren plus een fiscale toetsing D 

Vaststelling van het risicoprofiel; D 

Inschatting van de mogelijkheden om te voldoen aan gestelde randvoorwaarden uit de D 
Nota Wonen casu quo Woonwet. 

5 
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Beslisdocument INITIEEL PLAN 

PROJECTDEFINITIE 

; .Atg~Jl' > {/}.f ;./,~ 
.Jc .. "·'··'' 

Projectnaam + nummer: 

Locatie: 

Beschrijving: 

.. 
,:Mil{~~~. 

·, . 
';i •· •, ., " ...... ' }/2;:';tJi'i . .... • 

Doelgroep: 

Type vastgoed: Rijtjeswoning/ geschakeld/ 2/1-kap/ vrijstaand/ appartementen/ 
rnaisonnette/ woon-werkwoning/ kantoren/ winkels/ bijzondere 
bebouwing. 

Financieringscategorie: Woningen: %=SH: %;DH %;SK: %; MK: %; DK% 
Commercieel vastgoed: % 
Bijzondere bebouwing: % 

Partners in ontwikkeling: 

Beschikbaar stichtingskostenbudget: 

Bijzonderheden: 

HAALBAARHEIDSANAL YSE 

I Uitgevoerd doo" 

Gekozen scenario: 

Opgesteld door: 

Go or No Go: 

Proceseigenaar Planontwikkeling: 

Accoord overdrachtbeheerser: Paraaf 

d.d. 
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Verantwoordelijk 

Doel 
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Beslisdocument 
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Beschikbaarheid locatie zeker stellen 

Gedurende de fase initiatief of locatieverwerving 

Haalbaarheidsanalyse 
Verwervingsplan 

Koop-, reserverings- of optieovereenkomst 

- I 
i 
i 

; ' t ________ _____________ j 

Over de aankoop van gronden warden afspraken gemaakt tussen directie en 
bestuur van de corporatie. Vastgelegd dient te warden in welke mate de 
corporatie risico wil I open, onder welke omstandigheden of voorwaarden. 
Om dit risico beheersbaar te houden moeten er afspraken gemaakt warden 
over hoe groat het planologisch risico mag zijn. In feite moet alleen grand 
warden aangekocht waarbij sprake is van een duidelijke informatievoor
sprong over planologische ontwikkelingen of de grondmarkt of als de cor
poratie zelf invloed kan uitoefenen op de toekomstige bestemming. 
Naast het maken van duidelijke afspraken hierover, is een goede communi
catie tussen bestuur en directie een voorwaarde om goed te kunnen acquire
ren. Korte lijnen en duidelijkheid over het mandaat van de directeur bij aan
kopen. 
Aan de hand van het resultaat uit de haalbaarheidsanalyse kan een bod war
den gedaan op de te verwerven locatie. De proceseigenaar zal trachten een 
contract met ontbindende voorwaarden te sluiten. 
Voor projecten met enige omvang ( denk aan gefaseerde herstructurerings
gebieden) moet een verwervingsplan warden opgesteld waarin wordt vast
gelegd: 
- het tijdstip; 
- tempo van verwerving en; 
- het aankoopprijsbeleid. 
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Beslisdooument LOCATIEVERWERVING 

·~~Jl .. ,;cf, :\, _'. i{ .. . f.!)J 
Projectnaam + nummer: 

Locatie: 

Beschrijving: 

~~ ii2'a:o~ffiu1rttru 
.. , 

,\ i ~\';\';~ i 
> . .. / ., > C 

Scenario haalbaarheidsanalyse: 

Doelgroep: 

Type vastgoed: 

F inancieringscategorie: 

Partners in ontwikkeling: 

Beschikbaar stichtingskostenbudget: 

Bijzonderheden: 

LOCATIEVERWERVING 

Onderhandelingen gevoerd door: 

Beschikbaarheid omoerend goed zeker stellen rniddels een: [ ..... . ....... . .. .. . ...... ... . ]-overeenkornst 

□ : Aanwezig als bijlage 

Akte van levering vindt plaats op tijdstip: 

Aankoopsom: 

Bijzonderheden die afwikkeling behoeven: 

Opgesteld door: 

Accoord overdrachtbeheerser: Paraaf 

d.d. 
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Ondersteuners: 

Proceseigenaar 

Verantwoordellj k 

Doel 

Tijdstip 

Onderleggers 

Besllsdocument 

Inhoud 

DYNAMISCH DOCUMENT IYte 
- ---i ,------~-- ---- --1 ,- - ---------- -1 
~ '' " (_ ... I ,,_, ,, I 

i- ...-1 1--__...: I 
- ------- ------ ------ ' [ __________________ _j l_ ______ ____ _ __ __ j 

Het bepalen van de te volgen strategie gedurende de planontwikkelingsfase. 
Een gestructureerde overdracht van aanwezige projectinformatie. 

Zo spoedig mogelijk na zekerheid over de beschikbaarheid van de locatie 

Checklist strategieplanning 
Checklist projectdossier 
Checklist bouwteamovereenkomst 
Checklist ontwikkelingsovereenkomst 

Activiteitenschema 

In deze fase stelt de proceseigenaar een volledig overzicht op van alle stu
rende en regelende activiteiten die hij achtereenvolgens nog moet ontplooi
en in de navolgende fase. De proceseigenaar moet hiervan een helder beeld 
zien te krijgen om het initieel plan in de praktijk te brengen. Duidelijk moet 
worden wie wanneer moet worden betrokken bij het project, met wie wan
neer onderhandelingen moeten worden gestart, wie wanneer waarover ge1n
formeerd moet gaan worden, etc. Uiteraard kan niet de gehele planontwik
keling op een dergelijk wijze vooraf worden gepland, maar het beginstadi
um wel. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal een en ander steeds moeten 
worden bijgesteld. De proceseigenaar stelt hiervoor een activiteitenschema 
op dat geaccordeerd moet worden door de overdrachtsbeheerser. Deze plan
ning dient vervolgens actueel te worden gehouden door de proceseigenaar 
zelf. 
Daamaast maakt de proceseigenaar een projectdossier aan en stelt de beno
digde overeenkomsten op. 

9 
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Checklist Strategieplanning 

Pro i ectdossier 
D projectinformatie: het aanleggen van een projectdossier voor het inzichtelijk opslaan van de 

projectinformatie van initiatieffase t/m realisatiefase 

Tiidschema 
D Planning: opstellen van een activiteitenschema op een tijdbalk. 

Ontwerp 
D Keuze architect 
D Keuze adviseurs: constructeur, stedenbouwkundige, geluidsadviseur, bodemonderzoeker, etc. 

D Keuze aannemer: in geval er sprake is van een bouwteam. 

Marketing 
D Verkoopwaarde project: voor het ontwerpen toetsen of de vastgestelde uitgangspunten ver

kooptechnisch goed in elkaar zit. Eventueel makelaar benaderen. 

Ambteliike diensten en externe adviseurs * 
D Contactpersonen en verhoudingen binnen gemeente: in beeld dient worden gebracht welke 

partijen cq. personen dienen te worden benaderd (of zeker geYnformeerd dienen te worden) en zo 
mogelijk wie de meeste invloed heeft m.b.t. het besluitvormingstraject. 

D Ruimtelijke plannen: vroegtijdig overlegvoering met ambtenaren stadsontwikkeling ofB&W 
over op te starten vrijstellingsprocedures ofbestemmingsplanwijzigingprocedures. 

D Vergunningen, voorschriften, convenanten: nagaan welke vergunningen, extra voorschriften, 
wetten t.a.v. de bouw gelden voor het plan, bijv. duurzaam en aangepast bouwen, monumen
tenwet, welstand, kapvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning, milieuvergunning, ont
heffing geluidsnormen, etc. 

D Betrokken of belanghebbenden organisaties/ personen: duidelijk moet zijn welke organisa
ties of personen invloed kunnen uitoefenen op het proces. Wie zijn de aanspreekpunten en wat is 
hun belang bij het wel of niet doorgaan van de ontwikkeling. 

Contracten 
D Partners: ingeval er sprake is van ontwikkeling met partners dient er een samenwerkingsover

eenkomst te worden opgesteld. 

D Architect en Adviseurs: vastleggen van taakverdeling en verantwoordelijkheden in principe
overeenkomst. 

D Gemeente: in geval <lat de gemeente een partij is dient een ontwikkelingsovereenkomst te wor
den afgesloten. 

D Bouwteam: ingeval van een bouwteam, de aannemer een bouwteamovereenkomst ( en overige 
partijen) laten ondertekenen en een afstandsverklaring. 

Financiering 
D Cashflowschema: financieringsbehoefte in beeld brengen 

10 
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* Ambtelijke diensten en externe adviseurs 

RUIMTELIJKE ORDENING 
Deze dienst maakt de besternmingsplannen en structuurvisies en formuleert bet beleid op het gebied van de 
Ruimtelijke Ordening. W anneer een bouwaanvraag niet voldoet aan bet bestemmingsplan coordineert zij de 
werkzaamheden om te komen tot goedkeuring. 

VOLKSHUISVESTING 
W anneer er sprake is van woningbouw zal deze dienst beoordelen of de doelgroep correspondeert met het ge
meentelijk beleid omtrent doelgroepen. 

ECONOMISCHE ZAKEN 
Wanneer er sprake is van commercieel vastgoed moet deze dienst overtuigd worden van de econornische haal
baarheid, rniddels onderzoeken bijv. een distributie planologisch onderzoek. 

CIVIELE TECHNIEK 
Deze dienst beoordeeld ofhet ingediende bouwplan problemen veroorzaakt m.b.t. verkeersafwikkeling, droogte 
ligging, rioolafvoer etc. 

MILIEUDIENST 
Deze dienst regelt alle zaken omtrent geluidsoverlast en grondvervuiling m.b.t. het bouwplan. 

GRONDZAKEN 
Alle financiele en juridische zaken die betrekking hebben op de grond worden afgehandeld door de dienst 
grondzaken. 

BOUW- EN WONINGTOEZICHT 
Deze dienst verleent de uiteindelijke bouwvergunning. Deze toetst het bouwplan aan bet bouwbesluit en contro
leert of alle adviezen van collega's in bet ontwerp meegenomen zijn. Zij laat bouwplannen ook stedenbouw
kundig en juridisch onderzoeken. 

l \fl'! Ill ;11!1 i,l'llt, 

WELSTAND 
De welstandscornmissie is een door de gemeente ingestelde cornmissie die beoordeelt ofhet bouwplan naar bun 
mening voldoet aan de gestelde welstandseisen. Zij adviseert B&W daarover. Ook geeft zij de architect advie
zen hoe bet bouwplan gewijzigd dient te worden. 

BRANDWEER 
De brandweer heeft een afdeling preventie die de architect en gemeente adviseert op bet gebied van brandvei
ligheid, vluchtwegen etc. 

ENERGIEBEDRIJF 
Het energiebedrijfkan specifieke wensen hebben m.b.t. bijv. de plaatsing van meterkasten, aanleg van leidin
gen, etc. De ontwikkelaar moet daar bij de uitwerking alvast rekening mee houden zodat later in het proces niet 
onnodig kosten worden gemaakt of vertraging wordt opgelopen. 

MONUMENTENZORG 
Het is mogelijk dat het te ontwikkelen onroerend goed beschouwd wordt als een (rijks- of gemeentelijk) mo
nument. Monumentenzorg heeft dan bepaalde ideeen over hoe hiermee moet worden omgegaan. 

WIJKRADEN 
Het bestuur van de wijkraad bestaat uit personen uit de betreffende wijk die opkomen voor de belangen van bun 
wijk, eventueel ambtelijk ondersteund. 
Gemeentebesturen laten zich steeds meer adviseren door wijkraden over de invulling en veranderingen in de 
wijken. De inspraakmogelijkheden van de wijkraad winnen dus steeds meer terrein. De projectontwikkelaar 
moet dus een goed beeld krijgen van de heersende opvattingen en ideeen in de betreffende wijkraad. 

11 
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Cheoklist ontwikkelinosovereenkomst 

Kort samengevat zijn er 4 hoofdelementen waarover een ontwikkelingsovereenkomst in ieder geval 
uitsluitsel dient te geven: 
1. Grond; 
2. Milieu; 
3. Ruimtelijke Ordening; 
4. Markt. 

Aandachtspunten zijn: 
□ Partijen: Vaststellen van contracterende partijen; 

□ Projectomschrijving: omschrijving van het project inclusief concretisering van de vereisten 
waaraan de op te stellen bouw-, inrichtings- en beheersplannen dienen te voldoen; 

□ Strekking, reikwijdte en doel van de overeenkomst: vastleggen van grondslagen en uitgangs
punten, formulering van doelstellingen, etc. 

□ Overleg en planning: vastleggen van frequentie van coordinerend overleg, verzorging van 
schriftelijke vastlegging van dit overleg, planning maken met opname beslisdocumenten, plano
logische procedures. 

□ Vervolgcontractering: regeling gang van zaken bij verder vervolg (exploitatieovereenkomst) 

□ Ontwerpers/ adviseur: Afspraken maken over selectie van vormgevers en adviseurs; 

□ Kostenverdeling: kostenverdelingsafspraken maken inclusief termijnplanning; 

□ Werkverdeling: Activiteiten op publiekrechtelijk terrein neer leggen bij de gemeentelijke over
heid en het creatieve, technische en commerciele ontwerpproces laten aansturen door de pro
jectontwikkelaar; 

□ Overdracht eigendom: wijze van overdracht van het onroerend goed aan ontwikkelaar; 

□ Verplichting tot bouwen: het maken van bindende afspraken omtrent de verplichting op enig 
moment tot daadwerkelijke realisatie over te gaan; 

□ Duur van overeenkomst en tussentijdse beeindiging: vastlegging van duur van de bijeen
komst en reden voor beeindiging van overeenkomst; 

D Tot slot bet maken van afspraken over gewijzigde omstandigheden, wanprestatie, aansprakelijk
heid, faillissement, toerekenbare tekortkomingen, geschillen en geschillenbeslechting. 

12 
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Checklist Bouwteamovereenkomst 

Aandachtspunten zijn: 
□ Partijen: Vaststellen van contracterende partijen; 

□ Projectomschrijving: omschrijving van het project; 

□ Doelstelling: omschrijven wat de partijen willen bereiken; 

□ Looptijd: begin en einde van overeenkomst vastleggen; 

□ Exclusiviteit: exclusief met elkaar samenwerken, voor wat betreft het werk, en zich tevens ont
houden van activiteiten die gemeenschappelijke belangen kunnen schaden m.b.t. hetzelfde pro
ject; 

□ Kostenverdeling: kostenverdelingsafspraken maken tussen partijen; 

□ Verantwoordelijkheden, rolverdeling, etc.: formeel vastleggen wat de verantwoordelijkheden 
zijn van de partijen, wat de rolverdeling is, wat de taken zijn, beslissingsbevoegdheden, etc.; 

□ Nadere afspraken: kan zijn dater al afspraken kunnen worden gemaakt over budgetten, bouw
systeemkeuze, bouwplaatskosten, etc.; 

□ Tot slot het maken van afspraken over gewijzigde omstandigheden, ontbinding, wanprestatie, 
aansprakelijkheid, faillissement, toerekenbare tekortkomingen, geschillen en geschillenbeslech
ting. 
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Checklist Projeotdossier 

Projectdossier bestaat uit een A-4 ordner metals, niet limitatieve, inhoudsopgave: 

6. Inteme communicatie 
7. Initieel plan: basisonderzoek, projectdefinitie, haalbaarheidsanalyse 
8. Locatieverwerving 
9. Overheid: gemeente, provincie, rijk 
10. Architect: PvE, tekeningen, correspondentie 
11 . Adviseurs: rapportages, correspondentie 
12. Constructeur: tekeningen, correspondentie 
13 . Nutsbedrijven 
14. ARBO-plannen 
15. GIW 
16. Exteme communicatie: betrokkenen, inspraak, bezwaar, media 
17. Financieel-economische aspecten: inteme berekeningen, financiering 
18. Subsidies 
19. Verzekeringen 
20. Verkoop aspecten: tekeningen, omschrijving, marketing, correspondentie kopers 
21. Notaris: correspondentie 
22. Makelaar: correspondentie 
23. Uitvoering 
24. Aannemer: aanbestedingen, meer- en minderwerk, termijnstaten, nota's, correspondentie 
25. Etc. 
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Besllsdooument ACTIVITEITENSCHEMA 
Proj~tn~: .. . .. - -_.,' .... . ,n~ , ..... ,·,-~ ,-.-,-p~_ ~ ,...,-~~ ~ ' ' ,, ,,, ' ~.,... '--:r~·;>' .r,,..-.""' 

Planning Jaar 
,· Werkeliik mnd ·. 

Fase 
Planontwikkeling 

Schetsontwerp Met initialen verwijzen 
Basis PvE 

9 
naar proceseigenaar 

Schetsontwerp / 
Raming bouwkosten ' Toetsing budget/ stichtingskost. MTI_. 

Voorlopi2 ontwerp 
Basis PvE .. 
Voorlopig ontw. + techn. ornschr 
Overleg gemeente 

.. .. 
Overleg externe adviseurs 
Constructie uitgamzsnunten < 
Raming bouwkosten " 
Toetsin11; bud11;et/ stichtin11;Skost. J 
Deflnltief ontwerp 

!:l. 
:, 

OQ 

PvE definitief ontwerp :, 

definitief ontw. + techn. omschr ~ 
Overleg gemeente < 

8 
Overleg exteme adviseurs :::l 

Constructie uit11;an11;sounten ~ 
OQ 

Raming bouwkosten "' < 
Toetsin11; bud11;et/ stichtin11;skost. a 
Bestemmin11;SP(anprocedure ;;.;-

Bestek 
g 
t;T 

Definitief PvE ~= 
Bestektekeningen 

., 
1 Bestek §-

Verkoootek. + ornschrijving OQ 

Werktekeningen § 
Contract- en priisvormln2 ~ 
Aanvraag bouwvergunning g 
Vrijstellin1ZSorocedure s· 
Aanbesteding 

OQ 

Akte van levering van onroerend 
goed (wanneer nog niet plaats-
gevonden) 
Verkoop 
Start marketing 
Vaststellen keuzelijst koperswijzi-
gingen 
Min. vereist verkooooercentage 
Koperswijzigingen sluitingsdatum 
Oodracht startbouw 
Realisatie 
Start bouw + bouwtiid 
Eerste oplevering eerste woning 

Legenda: 
Verklaring van initialen proceseigenaren en eventueel derden 

Opgesteld door: 

Accoord overdrachtbeheerser: paraaf 

d.d. 
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I 

De architect van voldoende gegevens voorzien ten einde een goed ontwerp 
te maken. 

Start van planontwikkeling 

Checklist marktonderzoek 
Checklist Programma van Eisen 

Programma van Eisen (PvE) 

Het markttechnische onderdeel van de planontwikkeling bestaat uit een 
marktverkenning en bet daarop gebaseerde programma van eisen (PvE). 
In de initiatieffase is ook al gekeken naar de markttechnische haalbaarheid 
van bet plan, maar met de insteek of er voor bet bedachte vastgoed in eerste 
instantie een afzetmogelijkheid bestaat. In deze fase van bet proces is een 
nader marktonderzoek een absolute voorwaarde. De marktverkenning moet, 
om een goed PvE te kunnen ontwikkelen, een gedegen inzicht verschaffen 
in de markttechnische haalbaarheid van bet initiele plan. 
Wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn, kan er een Programma van 
Eisen voor bet project worden geformuleerd. Een PvE is te omschrijven als 
een geordende verzameling van eisen en wensen die de huisvestingsbehoef
te weergeeft. 
Het Programma van Eisen ontwikkelt zich van grof naar fijn, conform de 
stappen van SO naar Bestek. In elke ontwerpfase wordt bet getoetst op de 
uitgangspunten en haalbaarheid. Het programma van eisen dient dus als re
ferentiekader tot bet einde van bet proces en vormt voor de planontwikke
lingsfase een beslisdocument. 
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Cheokllst Marktonderzoek 

De marktverkenning moet dus een gedegen inzicht verschaffen in de markttechnische haalbaarheid 
van het initiele plan. Daarvoor zullen zeker minimaal de volgende aspecten aan de orde moeten ko
men: 

D Woningmarkt: vraag en aanbod woningsegmenten; 

D Afzetmogelijkheid: goed /slecht, alleen binnen of ook buiten de gemeente; 

D De prijsstelling: prijsniveau; 

D Het ontwerp: verkooptechnisch goed ontwerp; 

D De doelgroep: op welke doelgroep richten; 

D Locatiekwaliteit: locatie zelf alsmede de omgevingskwaliteit; 

D Prijs-kwaliteitverhouding; 

D Marktbenadering: weinig of juist veel inspanningen (welke middelen) nodig; 

D Concurrentie: wat wordt er gebouwd in dezelfde of omringende gemeenten. 

17 
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Checklist Programma van Eisen 

Een Programma van Eisen rnoet minimaal de volgende gegevens bevatten: 

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving (rnonurnentenwet, duurzaarn bouwen, etc.) D 
Financiele aspecten (rnaximale verkoop-/verhuurprijs, etc.) D 

• Overige aspecten (consurnentgericht bouwen, levensloopbestendig bouwen, etc.) D 

• Wie is de doelgroep? 

Kenmerken en gevraagde prestaties van de doelgroep. 

Etc. 

Type vastgoed (aantal, variatie, etc.) 

• Oppervlakte ( en inhoud) ruirntes 

Uitstraling 

• Bouwrnethode 

• Kwaliteit 

Te hanteren materialen of rnerken 

Te hanteren verkoopprijs 

Situatie 

Ontsluiting 

Parkeren 

• Voorzieningen 

•: "''•.•: •;•-~•s'A,i-_~~.i~'
_.;..· j ·'}_j_~~F. 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
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Een eerste voorstelling krijgen van wat mogelijk is op de locatie met bijbe
horende architectonische verschijningsvorm. 

Start van planontwikkeling 

Programma van Eisen 
Checklist SO 

Checklist SO 

Het schetsontwerp is de uitwerking door de architect van de diverse schet
sen en PvE van de proceseigenaar zelf en biedt voor het eerst een beeld van 
de architectonische verschijningsvorm. Het schetsontwerp moet aangeven 
wat volgens de architect mogelijk is en moet een voldoende voorstelling 
geven van het project. Naast de inteme en exteme vormgeving van het vast
goed moeten ook de stedenbouwkundige aspecten voldoende duidelijk zijn. 
Bij de wat grotere, complexe projecten wordt de architect vaak al in de ini
tiatieffase gevraagd een schetsontwerp te maken. In dat geval start de plan
ontwikkeling met het Voorlopig Ontwerp. 
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Checklist Sohetsontwerp 

Proiectnaam/ nummer: 
" ·. 

'" ''· " ' 
' ! : 

' ":Tl ,;._,, ,,.,., .. )) 
•'"'"' : ' 

Tekenwerk 
Situatie □ Situatieschets 
Bouwkundig □ Massastudie 

□ Plattegronden globale aanduiding indeling 

□ lmpressie gevelbeeld 

□ lmpressie doorsnede(n) 
Constructief □ N.v.t. 
Installaties □ N.v.t. 

Beschrijving □ architectonisch/ stedenbouwkundig 
Wet- en regelgeving procedures 

. Nutsbedrijven □ N.v.t. 
• Geluidbelasting □ N.v.t. 
• EPN-berekening □ N.v.t. . V&G-plan □ N.v.t. 
• Indiening 

• Welstand □ N.v.t. . Monumentencommissie □ N.v.t. 
• RO □ N.v.t. 
• BWT □ N.v.t. . Brand weer □ N.v.t. . Subsidie □ informatief 

• GIW garantie □ N.v.t. . Bodemonderzoek □ rapport historisch onderzoek 

Bijkomende kosten □ indicatief 
Bouwkosten bepaling □ raming ervaringscijfers 
Proceseigenaar uitvoering □ N.v.t. 
Planning □ bijstelling 
PvE □ basis PvE 
Voortgangsverslag □ bijgewerkt 
Go or No Go □ 
VO-fase □ opdracht plus vaststelling benodigde tijd 
Opmerkingen/bijzonderheden 

Accordering overdrachtbeheerser Paraaf 

d.d. 
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Naast een globale voorstelling van het bouwproject dient tevens een beeld te 
worden verkregen van de structurele en constructieve opzet en financiele 
aspecten van het plan. 

Direct na vaststelling van het schetsontwerp 

Checklist Voorlopig ontwerp 

Checklist Voorlopig ontwerp 

De werkzaamheden omvatten het ontwikkelen van een globale voorstelling 
van het bouwproject voor wat betreft de situering, de architectonische ver
schijningsvorm, de hoofdindeling, de structurele en constructieve opzet en 
de financiele aspecten, met als resultaat: 
1. een ruimtelijke en architectonische voorstelling van het bouwproject; 
2. toetsing en inpassing door middel van ruimtelijke reservering voor de 

constructies en W-/ E-installaties; 
3. in bouwteam verband afstemmen van bouw en werkwijze en een voor-

lopige raming van de bouwkosten; 
4. globaal inzicht in de opbouw van de investeringskosten; 

Een evaluatie door de proceseigenaar op al deze punten is nodig. Belangrijk 
is de terugkoppeling naar het PvE, marktonderzoeksresultaten en dergelijke. 
Naast het vaststellen of het ontwerp voldoet aan gestelde eisen moet de pro
ceseigenaar de financiele consequenties van ontwerpbeslissingen bezien. In 
deze fase kan de proceseigenaar namelijk nog grote invloed uitoefenen op 
de kostprijs van het project. 
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Checklist Voorlopio ontwerp 

Proiectnaam/ nummer: 
' ' ,,~ : ,..iu" 

,,n, ','. "> ·- " ',,. ' ';i y~ ' i"i), £'.<,: ' , ,.,, .. ,, 
' ~ ~ 

. . ., 

Tekenwerk 
Situatie □ Situatieschets 
Bouwkundig □ Plattegronden globale aanduiding indeling 1: 100 

□ Essentiele plattegrond fragmenten 1 :50 

□ Gevelbeeld 1: 100 

□ Doorsneden 1: 100 

□ Basisprincipe details 
Constructief □ Dimensionering hoofddraagconstructie 1: 100 

□ Basisconstructie details 

□ Wapeningsfactoren, paallengte,-aantallen,-diameter 
Installaties □ Hoofdopzet W &E (mk, cv, lift) 

Beschrijving □ Overzichtstaat technische uitgangspunten 
Wet- en regelgeving procedures 

• Nutsbedrijven □ N.v.t. 
• Geluidbelasting □ Geluidbelasting gevel . EPN-berekening □ Energie prestatie norm . V&G-plan □ Veiligheid- en gezondheidsplan (ontwerp- en beheer) 
• Indiening 

• Welstand □ Vooroverleg . Monumentencommissie □ Vooroverleg (mits van toepassing) 
• RO □ Informatief . BWT □ Voortoets 
• Brandweer □ Voortoets . Subsidie □ Indicatief 

• GIW garantie □ N.v.t. 
• Bodemonderzoek □ Indicatief bodemonderzoek 

Bijkomende kosten □ indicatief 
Bouwkosten bepaling □ raming op elementenniveau 
Proceseigenaar uitvoering □ N.v.t. 
Planning □ bijstellen 
PvE □ getoetst + bii!!esteld 
Voortgangsverslag □ biigewerkt 
Go or No Go □ 
Do-fase □ opdracht plus vaststelling benodigde tijd 
Opmerkingen/bij zonderheden 

Accordering overdrachtbeheerser Paraaf 

d.d. 
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Het verkrijgen van een beeld per element voor wat betreft opbouw, materi
aal en afmetingen en het verkrijgen van een compleet beeld per ruimte. 

Na vaststelling van het Voorlopig ontwerp 

Checklist Definitief ontwerp 

Checklist Definitief ontwerp 

Nadat alle opmerkingen, commentaren en wensen zijn ge'inventariseerd, kan 
de architect in samenspraak met de proceseigenaar daaruit de consequenties 
destilleren voor zijn originele ontwerp. De werkzaamheden omvatten het 
vastleggen van het bouwproject voor wat betreft, de verschijningsvorm, de 
interne en externe structuur, constructieve opbouw en de financiele aspecten 
en het verkrijgen van een beeld per element voor wat betreft opbouw, mate
riaal en afmetingen en het verkrijgen van een compleet beeld per ruimte: 

de ruimtelijke en architectonische bepaling van het bouwproject; 
de bouwkundige integratie van de constructie en W-/ E-installaties; 
de materialisering en dimensionering van het bouwkundig werk en 
principedetaillering voor zover nodig voor de architectonische bepaling; 
in bouwteam verband komen tot een raming van de bouwkosten in ba
siselementen; 
opstellen van ruimte-omschrijving m.b.t. oppervlakte, gebruik etc. en 
deze omschrijving in het bestek verwerken. 
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Checklist Definltlef ontwerp 

Pro.i ectnaam: . ,m.a•,'L .,,. . . Pi,~et'•0litit~m -F ··.::-· .. '." 0 
.-: · 

'',' , .. ·~ . ·. ·- ~~:er,p . •· .-~- ''••· ,, ,.'.,,, .,, . . .; 
/,,I ,<'..' ',,_ ',/ . 

Tekenwerk 
Situatie □ Situatieschets waarop aangegeven: 

D Definitieve bouwblokgrenzen; 
□ Definitieve ontsluiting; 
D Definitieve terreinindeling. 

Bouwkundig □ Plattegronden 1: 100 met definitieve ruimte-indeling 

□ Essentiele plattegrond- en gevelfragmenten 1 :50 

□ Gevel 1:100 

□ Doorsneden 1: 100 

□ Essentiele principe details 1 :5 
Constructief □ Plattegronden draagstructuur 1 : 100 

□ Doorsneden draagstructuur 1 : 100 

□ Essentiele principe details 1 :20 

□ Wapeningsfactoren, paallengte,-aantallen,-diameter 

□ Aanvullende constructieve gegevens 
Installaties □ Definitieve opzet W &E (mk, cv, lift) 

Beschri.ivin2 □ Technische omschrijving (STABU) 
Wet- en regelgeving procedures . Nutsbedrijven □ Verslag bespreking . Geluidbelasting □ Rapport adviseur . EPN-berekening □ Rapport adviseur . V&G-plan □ Rapport architect . Indiening 

• Welstand □ Accoord 
• Monumentencommissie □ Eisen bekend 
• RO □ Eisen bekend (+ trachten bestemmingsplanprocedure op te starten) . BWT □ Toets . Brand weer □ Toets 

• Subsidie □ Aanvraag . GIW garantie □ Aanmelding . Bodemonderzoek □ Rapport weerstandgegevens tb.v. constructeur 

Bijkomende kosten □ Definitief 
Bouwkosten bepaling □ raming op elementenniveau 
Proceseigenaar uitvoering □ selecteren en informeren 
Planning □ bijstellen 
PvE □ getoetst + biigesteld 
Voortgangsverslag □ bijgewerkt 
Go or No Go □ 
besteksfase □ opdracht plus vaststelling benodigde tijd 
Opmerkingen/bij zonderheden 

Accordering overdrachtbeheerser Paraaf 

d.d. 
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Volledige technische uitwerking van het plan t.b.v. aanvraag bouwvergun
ning 

Na vaststelling van het Definitief ontwerp 

Checklist Bouwkundig Bestek 
Checklist aanvraag bouwvergunning 
Checklist aanvraag Monumentenvergunning 

Checklist Bouwkundig Bestek 

De bestektekeningen zijn een verdere technische uitwerking van het defini
tieve ontwerp. Op een gedetailleerde manier wordt aangegeven hoe het 
vastgoed opgebouwd wordt. Vaak zijn hier technische adviseurs bij betrok
ken. De werktekeningen zijn hiervan weer een verdere uitwerking, op basis 
waarvan het werk kan worden uitgevoerd. Concrete activiteiten die gedaan 
moeten worden, zijn: 
• Het vervaardigen van alle documenten t.b.v. de bouwaanvraag; 
• Definitieve afstemming van het constructieve ontwerp met adviseurs en 

installateurs ( en aannemer in bouwteamverband); 
• Het maken van de definitieve bestektekeningen ( en werktekeningen); 
• Voldoende detaillering aanbrengen zodat prijsvorming kan plaatsvin

den; 
Het bespreken met betrokken actoren en vastleggen van een lijst van 
mogelijk meer- en minderwerk. 
Het maken van verkooptekeningen. 
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Checklist Bestek 

Tekenwerk 
Situatie D Situatieschets waarop aangegeven: 

D Definitieve bouwblokgrenzen; 
D Definitieve ontsluiting; 
D Definitieve terreinindeling; 
D inrichtin met ruimte- en bouwdeels ecificaties. 

IYte 

Bouwkundig D Plattegronden 1:100 met def. ruimte-indeling + gedetailleerde maatvoering 
D Essentiele plattegrondfragmenten 1 :50 met ruimte- en bouwdeelspecificaties 
D Essentiele gevelfragmenten 1 :50 met ruimte- en bouwdeelspecificaties 

Constructief 

Installaties 

Beschrijving 

D Gevel 1:100 
D Doorsneden 1 : 100 met ruimte en bouwdeelspecificatie 
D Verzamelstaat geprefabriceerde componenten 
D rinci e details 1 :5 

D Plattegronden draagstructuur 1: 100 
D Doorsneden draagstructuur 1: 100 
D Principe details 1 :20 
D Funderingstekeningen 
D Palen Ian, essentiele constructieve e evens 

□ Bestek STABU 
Wet- en regelgeving procedures 

Nutsbedrijven 
Geluidbelasting 
EPN-berekening 

0 Offerte in bezit 
0 Definitief rapport verwerkt in bestek en tekeningen 
0 Definitief rapport verwerkt in bestek en tekeningen 
0 Definitief rapport V&G-plan 

Indiening 
• Welstand 
• Monumentencommissie 
• RO 
• BWT 
• Brandweer 

Subsidie 
GIW garantie 
Bodemonderzoek 

Bijkomende kosten 

Bouwkosten bepaling 

Proceseigenaar uitvoering 

Planning 

PvE 
voortgangsverslag 

Go or No Go 

Verkooptek. + techn. ornschrijving 

W erktekeningen 

Opmerkingen/bijzonderheden 

Accordering overdrachtbeheerser 

0 Bouwvergunning 
0 Bouwvergunning 
□ Definitief 
0 Definitief 
□ Toezegging 
0 Toezegging 
0 Toezegging 
0 Schone rond verklarin 

D Definitief 

D Kostenramin elementenniveau 

D betrekken in roces 

D bi"stellen 

D Definitief 
D Bi" ewerkt 

□ 

Paraaf 

d.d. 
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Bewaken van lopende R.O.-procedures. 

Na indiening aanvraag bouwvergunning 

Checklist aanvraag bouwvergunning 
Checklist aanvraag monumentenvergunning 
Procedure bestemmingsplanwijziging 
Procedure vrij Stelling artikel 19 

De proceseigenaar dient voor zichzelf de lopende RO-procedure(s) in beeld 
te brengen. Deze worden in het activiteitenschema weergegeven om zo te 
kunnen worden bewaakt. Na elke zienswijze/beoordelingsperiode dient in
formatie te worden ingewonnen over de stand van zaken bij de desbetref
fende ambtenaar. Deze activiteiten worden ook meegenomen in het groeps
overleg en als actiepunt meegenomen t.b.v. de voortgangbewaking. 
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Checklist aanvraau bouwveruunnino 

In x-voud in te leveren stukken bij aanvraag van een bouwvergunning: 

• Een formulier aanvraag om bouwvergunning, volledig ingevuld en ondertekend; 
• Een of meer bouwkundige tekeningen, volledig gemaatvoerd en voorzien van materiaal- en 

kleuraanduiding, waarop ten minste: 
- Kadastrale situatietekening, scbaal 1: 1000; 

(Bij bet kadaster of gemeente op te vragen tegen betaling) 
- De bestaande en de nieuwe toestand van de plattegrond van bet gebouw, met bet gebele per

ceel en alle daarop aanwezige bebouwing, scbaal 1: 100; 
- Alle complete gevelaanzicbten, scbaal 1: 100, waarbij ingeval van een aan- of uitbouw tevens 

de bestaande en nieuwe toestand van de complete gevel waartegen wordt gebouwd moet zijn 
getekend; 

- De lengte- en dwarsdoorsnede van bet bouwwerk, schaal 1: 100; 
- Funderings- en rioleringsplan, scbaal 1: 100; 
- Het kapplan van bet bijgebouw, scbaal 1: 100; 
- Detailtekeningen, scbaal 1 :20 of 1: 5. 

Constructietekeningen/ berekeningen; 
• Berekeningen en eventueel tekeningen welke aantonen dat bet bouwplan voldoet aan de overige 

bouwtechniscbe eisen uit bet bouwbesluit zoals de warmte- en geluidisolatie, energieprestatie, 
ventilatie en daglicbt. (Bij verbouwingen moet ook bet bestaande gebouw blijven voldoen aan 
die eisen); 

• Eventueel foto's van bet te verbouwen pand; 
Bodemonderzoek naar mogelijke verontreiniging van de grond. 

- Is bet bouwplan groter dan 50 m2 dan moet er een bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het 
bod em team van de af de ling Milieu bebandeld deze procedure verder; 

- Is bet bouwplan tussen de 20 m2 en de 50 m2 dan kan er volstaan worden met bet indienen 
van bet volledig ingevulde formulier "Beperkt vooronderzoek Bodemtoets". (In voorko
mende gevallen kan bet zijn dat alsnog een bodemonderzoek vereist is, dit maakt de gemeen
te dan kenbaar); 

- Is bet bouwplan minder dan 20 m2 dan boeft er geen bodemonderzoek te worden ingediend. 
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Checklist aanvraao monumantanvarounnino 

In x-voud in te leveren stukken bij aanvraag van een Monumentengunning: 

Een formulier aanvraag om monumentenvergunning, volledig ingevuld en onderteken; 
Een of meer bouwkundige tekeningen, volledig gemaatvoerd en voorzien van materiaal- en 
kleuraanduiding, waarop ten minste: 

- Kadastrale situatietekening, schaal 1: 1000; 
(Bij het kadaster of gemeente op te vragen tegen betaling) 

- De bestaande en de nieuwe toestand van de plattegrond van het gebouw, met het gehele per
ceel en alle daarop aanwezige bebouwing, schaal 1 : 100; 

- Alle complete gevelaanzichten, schaal 1: 100, waarbij ingeval van een aan- of uitbouw tevens 
de bestaande en nieuwe toestand van de complete gevel waartegen wordt gebouwd moet zijn 
getekend; 

- De lengte- en dwarsdoorsnede van het bouwwerk, schaal 1: 100; 
- Funderings- en rioleringsplan, schaal 1: 100; 
- Het kapplan, schaal 1: 100; 
- Detailtekeningen, schaal 1 :20 of 1 :5. 

Eventueel foto 's van het te verbouwen pand; 
Eventueel geadresseerde foto' s van bouwwerken in de directe omgeving. 

In grote lijnen kan voor de aanvraag van een monumentenvergunning dezelf de tekeningen word en 
gebruikt als die voor de aanvraag van een bouwvergunning moeten worden ingediend. Alleen de de
taillering zal in een aantal gevallen wat uitgebreider moeten zijn dan voor een aanvraag om bouwver
gunning nodig is. 
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Vrlistellingsprooedure Artikel 11 W.R.O. 

Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevat vier !eden: 
- Lid 1 bevat een 'zelfstandige projectprocedure' . 
- Lid 2 gee ft de mogelijkheid dat de Provincie zelf afziet van preventief toezicht. 
- Lid 3 is de zogenaamde 'kruimelregeling' waarmee B&W vrijstelling kunnen verlenen voor klei-

ne afwijkingen van het bestemmingsplan. 
- En tot slot lid 4 waarmee de wetgever beoogt dat gemeenten hun bestemmingsplannen meer bij 

de tijd houden: vrijstellingen zijn moeilijker te verkrijgen bij bestemmingsplannen ouder dan 10 
Jaar. 

Hieronder worden de procedures beschreven die horen bij lid 1 tot en met 3. De termijnen die beho
ren bij deze procedures zijn termijnen van orde en hebben bij overschrijding geen fatale gevolgen. 
Lid 4 kent geen procedure, dit moet gezien worden als een randvoorwaarde. 

I id I 

De volgende stappen kunnen worden onderscheiden: 

1. De gemeenteraad (of in voorkomend geval het college van Burgemeester en wethouders) beslist 
binnen 8 weken na de ontvangst van een verzoek om vrijstelling oftoepassing wordt gegeven aan de 
vrij stellingsprocedure. 

2. lndien besloten wordt daaraan geen toepassing te geven, wordt de vrijstelling geweigerd. Wanneer 
wel daartoe besloten wordt, dan wordt het verzoek om vrijstelling gedurende vier weken voor een 
ieder ter inzage gelegd. Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen schriftelijk zijn/ haar 
zienswijzen kenbaar maken. 

3. Indien geen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten (v.v.g.b.) vereist is, beslissen 
burgemeester en wethouders binnen vier weken na afloop van de termijn van terinzageligging. 
lndien wel een v.v.g.b. vereist is, beslist de gemeenteraad (of in voorkomend geval het college van 
B& W) binnen 8 weken na afloop van de termijn van terinzageligging omtrent het aanvragen van een 
verklaring van geen bezwaar. 

4. lndien tot aanvraag van v.v.g.b. wordt besloten, wordt deze binnen twee weken nadien met de aan
vraag en de eventuele ingebrachte bedenkingen aan Gedeputeerde Staten gezonden. 

5. Het besluit omtrent de verklaring van geen bezwaar wordt binnen 8 weken na ontvangst bekend
gemaakt. 

6. De gemeenteraad (of in voorkomend geval het college van burgemeester en wethouders) beslist 
omtrent het verlenen van vrijstelling binnen twee weken na de inwerkingtreding van het besluit van 
Gedeputeerde Staten. 

7. Na dit besluit kan men bezwaar indienen bij de Algemene Bezwaar en Beroepschriftencommissie. 
Dat moet binnen 6 weken. Deze commissie is niet gebonden aan een termijn waar binnen zij uit
spraak moet doen. 

8. Nadat op het bezwaarschrift is besloten kan men tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank. 
Ook dat moet binnen 6 weken gebeuren. Ook hier geldt geen termijn waar binnen uitspraak moet 
volgen. 

9. Hoger beroep is mogelijk binnen 6 we ken nadat op het beroep is besloten. Ook hier geldt geen 
termijn waar binnen uitspraak moet volgen. 
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I id ~ 

Deze vrijstelling is een verkorte versie van lid 1. Het verschil zit er in dat de inspraak niet meer hoeft 
te worden gehouden, en dat het verzoek om vrijstelling en het plan waar vrijstelling voor wordt ge
vraagd direct ter inzage kan worden gelegd. Daamaast hoeft niet altijd een verklaring van geen be
zwaar aangevraagd te worden bij de provincie. De sleutel voor de toepassingsmogelijkheden van de
ze vrijstelling ligt geheel bij de provincie. De provincie kan verklaren dat voor sommige projecten de 
gemeente deze vrijstellingsprocedure mag voeren. 

I id ~ 

De volgende stappen kunnen worden onderscheiden: 

l . De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag om vrijstelling of de aanvraag 
wordt af gewezen of dat deze procedure wordt opgestart. In het laatste geval wordt de aanvraag 
voor 4 weken ter inzage gelegd. Het starten van de procedure houdt niet in dat de vrij stelling 
wordt verleend. 

2. Tijdens deze inzagetermijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen (bezwaren) indienen tegen de 
aanvraag om vrijstelling. 

3. De gemeente moet binnen 4 weken een besluit nemen over het verlenen van de vrijstelling. 

4. Na dit besluit kan men een bezwaar indienen bij de gemeenteraad. Dat moet binnen 6 weken. 

5. Nadat op het bezwaarschrift is besloten kan men tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank. 
Ook dat moet binnen 6 weken gebeuren. 

6. Hoger beroep is mogelijk binnen 6 weken nadat op het beroep is besloten. 
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Bestemminosplanprocedure 

De volgende stappen kunnen worden onderscheiden: 

1. Inspraak via inspraakverordening (150 Gemeentewet), 
bestuurlijk overleg met gemeenten, waterschappen, diensten rijk en provincie 

2. kennisgeving van terinzagelegging in Stcrt/bladen of andere geschikte wijze + afzonderlijke 
kennisgeving aan grondeigenaren (N.B. geen termijn waarbinnen terinzagelegging client te 
volgen) 

3. terinzagelegging ontwerp-besluit: 4 weken 
- terinzagelegging op provincie- en gemeentehuizen 
- min. 3 aaneengesloten uren per week buiten werkuren 
- verstrekken afschrift ten vergoeding kosten 4 weken 

4. Schriftelijke zienswijzen door een ieder: termijn terinzageligging = 4 weken 
gelegenheid tot nadere mondelinge toelichting voor degenen die tijdig zienswijze hebben 
kenbaar gemaakt; hiervan wordt een verslag opgemaakt. 

5. vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad: binnen 8 weken of indien zienswijzen 
binnen 4 maanden na terinzageligging 
geen beroep (negatieve lijst Awb) 8-16 weken 

6. toezending aan GS: z.s.m. doch binnen 4 weken na vaststelling + kennisgeving 
van terinzagelegging in Scrt/bladen of andere geschikte wijze + 
terinzagelegging: 4 weken 

7. Schriftelijke bedenkingen bij GS voor inbrengers tijdige zienswijze ofverschoonbare 
belanghebbenden, of bij wijzigingen t.o. v. ontwerp een ieder: termijn terinzagelig
ging = 4 weken; 
- gelegenheid nadere mondelinge toelichting voor inbrengers tijdige bedenkingen 
-horen ppc door GEDEPUTEERDE STATEN 4 weken 

8. goedkeuringsbesluit GS: binnen 13 weken ofbij bedenkingen 6 maanden 

9. bekendmaking goedkeuringsbesluit + 
toezending aan inbrengers bedenkingen, ppc, iro 
terinzagelegging goedkeuringsbesluit op gemeentehuis: 
- indien geen bedenkingen iro: binnen 2 weken na bekendmaking 

13-24 weken 

- indien wel bedenkingen iro maar geen vervangingsbesluit minister: m.i.v. 6 e week na be-
kendmaking 

10. beroep goedkeuringsbesluit moet binnen 6 weken na bekendmaking: indieners tijdige be
denkingen bij gs, verschoonbare belanghebbenden (geen bezwaar) 
Er is geen termijn gekoppeld aan de uitspraak. 

11. Inwerkingtreding goedkeuringsbesluit: dag na afloop beroepstermijn = 6 weken na bekend
making 

DUUR TOTALE PROCEDURE: MIN. 39 WEKEN MAX. 58 WEKEN 
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Gunning van het project aan een te contracteren aannemer. 

Zodra bouwvergunning is verkregen ( onherroepelijk) 

Afstandsverklaring 

Aannemingsovereenkomst of gunningsbrief 

Zodra de bouwvergunning onherroepelijk verkregen is kan het project 
worden aanbesteed. Is er geen sprake van een bouwteam dan wordt er 
openbaar, met voorafgaande selectie, onderhands of onderhands na selectie 
aanbesteed volgens de regels van de UAV'89. De corporatie sluit met de 
aannemer een overeenkomst van aanneming af en laat in het geval een 
aannemer wordt uitgenodigd, de aannemer tevens een afstandsverklaring 
ondertekenen. Wanneer gekozen wordt voor enkelvoudige aanbestedingen 
is het verstandig hiervoor een procedure op te stellen en deze ter 
accordering te laten teken door het bestuur. 
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AFSTANDSVERKLARING 

Ondergetekenden: 

[naam] te [plaats], hiema te noemen aanbesteder: 

[naam] te [plaats], hiema te noemen aannemer: 

in aanmerking nemende: 

-dat aanbesteder voomemens is nieuwbouw te realiseren op [omschrijving locatie] aan [adres]. Het 
bouwplan omvat [projectbeschrijving]. 

Het werk; 
dat aannemer in het kader van de uitoefening van zijn bedrijfhet werk wenst uit te voeren; 
de partijen daartoe gezamenlijk in redelijkheid wensen te ontwikkelen en te onderhandelen over 
een opdracht, respectievelijk aanvaarding van een opdracht tot uitvoering van het werk. 

Partijen verklaren het navolgende te zijn overeengekomen, respectievelijk elkaar de navolgende ga
ranties gegeven te hebben: 

1. Aanbesteder garandeert jegens aannemer dat deze als eerste en enige gegadigde is uitgeno
digd tot het plegen van overleg en het voeren van onderhandelingen omtrent de door de aan
nemer aangeboden dan wel aan te bieden prijsofferte, in welke vorm dan ook, betrekking 
hebbende op het tot stand brengen van het werk. 

2. Partijen zullen in onderling overleg naar de eisen van de goede trouw streven naar het tot 
stand komen van een overeenkomst tussen partijen krachtens welke aanbesteder aan aanne
mer de uitvoering van het werk opdraagt en aannemer deze opdracht aanvaardt. 

3. Indien het overleg, als bedoeld in artikel 2, ondanks de daartoe door partijen verrichte in
spanningen onverhoopt niet zou blijken te kunnen leiden tot een overeenkomst, zoals bedoeld 
in artikel 2, zal aanbesteder daarna vrij zijn te onderhandelen naar eigen goeddunken, mits 
hij, indien hij de onderhandelingen met aannemer wenst te beeindigen, deze schriftelijk, met 
reden omkleed, mededeling doet van de beeindiging van de onderhandelingen en hem daarbij 
onvoorwaardelijk van eventuele inmiddels gedane prijsaanbiedingen, c.q. onderdelen daar
van, ontslaat. 

4. Aannemer garandeert aanbesteder dat hij, indien aanbesteder zal hebben voldaan aan de op 
hem uit hoof de van deze overeenkomst rustende verplichtingen, de toe stemming als bedoeld 
in artikel 5 lid 3 van de Erecode voor ondememers in het Bouwbedrijf zal verlenen. 

Aldus overeengekomen te [plaats] op [datum] 

Aanbesteder: Aannemer: 
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Een zo effectief mogelijke verkoop zien te bewerkstelligen waardoor in een 
zo snel mogelijk tempo het minimaal gestelde verkooppercentage wordt 
bereikt. 

Gedurende de besteksfase t/m de verkoopfase 

Checklist verkoopactiviteiten 

Verkoopafspraken 

Verkoopactiviteiten 
De verkoop van het project kan door de corporatie zelfworden verricht of 
overgelaten worden aan, of in combinatie met, een makelaar. Hoe het ook 
zij , ieder project behoeft een eigen verkoopbenadering. Om een effectieve 
verkoop mogelijk te maken is een goede voorbereiding noodzakelijk. De 
belangrijkste werkzaamheden die hiervoor moeten worden uitgevoerd zijn: 

bet maken van een verkoopbrocbure: 
Hieronder wordt verstaan de gehele verzameling van informatie en 
middelen om de verkoop mogelijk te maken. Dit pakket moet in feite 
alle vragen van potentiele kopers kunnen beantwoorden; 

bet maken van een mediaplan: 
Een mediaplan moet gezien worden als het geheel aan advertenties, re
clame etc., het tijdstip van adverteren en de wegen waarlangs dat ge
beurt zoals tv, kranten, tijdschriften e.d. 
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Checklist verkoopaotiviteiten 

Vormgeving: Belangrijk is dat de vormgeving is afgestemd op het type project dat D 
ontwikkeld is; 
Prijslijst: Daarbij is van belang aan te geven wat wel of wat niet in de prijs is inbe- D 
grepen; 
Technische gegevens: De koper is gei'nteresseerd in alles wat met het object te ma- D 
ken heeft. Een uitgebreide toelichting van technische gegevens mag dan ook niet ont
breken; 
Stelposten: Vaak wordt er voor bepaalde onderdelen van het te kopen object, een □ 
keuken, badkamer etc., een vast bedrag vermeldt: de stelposten. Belangrijk hierbij is 
te vermelden hoe deze stelposten worden verrekend 
Wijzigingsmogelijkheden: Dergelijke wijzigingen betreffen de diversen altematie- D 
ven die mogelijk zijn op onderdelen als keukens, sanitair, stucwerk, stopcontacten, 
maar ook uitbreidingen van het object. 

• Planning: Voor de koper is het belangrijk om te weten wanneer het object opgele- D 
verd wordt. 
Garanties: wanneer de corporatie aangesloten is bij een garantioefonds dan moet dit □ 
aangegeven worden. 

• Keuze en omvang van adverteren: wegen waarlangs het adverteren moet geschie- D 
den (landelijk dagblad, makelaar, tv, etc.) 

• Tijdstip en duur van adverteren: wanneer benutje welke adverteermogelijkheid en D 
voor hoelang. 
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Besllsdooument VERIOOPAFSPRAIEN 

Aftte•ii, .. ., ,. ;~// .r );,.. (:~·,:, . . '." t?tl ' 
Projectnaam + nummer: 

Locatie: 

Beschrijving: 

- .. .. 
. Meiiiaol'iihi· 

~'. ,,. ', . ·' ,. ''ltf'_rf""•J ~,.:; ,:1 t·:"\ll\x·,;;:;;;"';, .. :"':1~•~3: \~~ '" ' . .. < .. 
Keuze en omvang van adverteren: 

Tijdstip en duur van adverteren: 

~u- utea" ~.1"'\!~-=- m 
.,_ .. 

.,,.._ ~ -
Minirnaal te behalen verkooppercentage 

Verkooptermijn om dit percentage te 
behalen: 

Optiemogelijkheid geboden aan kopers: 

Opgesteld door: 

Go or No Go: 

Accoord overdrachtbeheerser: Paraaf 

d.d. 
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Opstellen en afsluiten van contracten met kopers. 
Het plannen en bewaken van de procesgang van koperswijzigingen. 

Gedurende de verkoopfase. 

Koop-/aannemingsovereenkomst 
Checklist stappenplan koperswijzigingen 

n.v.t. 

Contracten 
De proceseigenaar sluit met de individuele kopers een koop-/ aannemings
overeenkomst af. Dit is een gemengde overeenkomst waarbij de corporatie 
zicb enerzijds verplicht tot levering van het perceel grond en anderzijds tot 
de bouw van de woning. Hiervoor zijn standaard koop-/ aannemingsover
eenkomstmodellen vastgelegd, vaak van een waarborginstituut, waarvan de 
corporatie veelal gebruik maakt. 
Betreft bet object een meergezinswoning, dan moet tevens een splitsingsak
te gemaakt worden en een vereniging van eigenaren worden opgericht. In 
een splitsingsakte worden de eigendomsverboudingen geregeld. Aangege
ven wordt op tekeningen waar de eigendomslijnen lopen en de gemeen
scbappelijke eigendommen zijn gesitueerd. Tevens wordt het stemrecht en 
de kostenverdeling vastgelegd in de akte. 
Wanneer bet minimaal vastgestelde verkooppercentage is bereikt en daar
mee de aannemer groen licht krijgt, kan de corporatie wanneer zij actief 
hierin is een bebeerovereenkomst voor de VvE aanbieden en afsluiten. 

Koperswijzigingen 
Wanneer kopers kunnen kiezen uit meerdere indelings- of aanbouwvarian
ten of wanneer zij wijzigingen kunnen aanbrengen in bet ontwerp dient te
vens een procedure te worden gevolgd m.b.t. deze koperswijzigingen. Dit 
kan de corporatie zelfbegeleiden of uitbesteden aan de aannemer. Deze 
procedure wordt in beide gevallen toegevoegd aan het activiteitenscbema. 
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Checklist koperswijzigingen 

1. Procesgang in activiteitenschema: Teneinde in een vroeg stadium van de planont- 0 
wikkeling het proces van koperswijzigingen te kunnen bewaken dienen in het activi
teitenschema drie activiteiten te worden opgenomen: 
1. tijdstip voorlopig keuzelijst gereed; 
2. tijdstip definitieve keuzelijst gereed; 
3. tijdstip sluiting van doorgifte koperswijzigingen. 

Voorlopige keuzelijst: De voorlopige keuzelijst is bedoeld als eerste aanzet tot een 0 
overzicht van de mogelijke koperswijzigingen (lijst voor aannemer); 

Toetsing voorlopige keuzelijst: Bij het omzetten van de voorlopige keuzelijst naar 0 
de definitieve keuzelijst dienen de koperswijzigingen te worden getoetst aan de 
bouwmethode, gemeente-/brandweereisen, constructie, architect, installatie en bestek; 

• Contact met kopers: Het contact met de kopers heeft tot doel inzicht te verkrijgen in 0 
de wensen van de kopers. Duidelijk moet zijn na dit contact, dat op verschillende 
wijzen kan plaatsvinden, voor welke wijzigingen is gekozen; 

Definitieve keuzelijst: de definitieve keuzelijst vormt een contractstuk tussen zowel 0 
de corporatie en de aannemer als tussen corporatie en koper. De definitieve lijst dient 
dus eenduidig te zijn, vermelding van prijs en duidelijke omschrijving van de wijzi-
ging, weergave van de standaard toepassing, uitvoering volgens bestek en de slui
tingsdatum dient aan te worden gegeven 
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Beslisdooument VERKOOP / UITVOERING 

.. -·. AJowii- .~ ~- • i ;; ~ I 
. 

' , -· :_ ,,- "_;~?~+.'"·\ .. /!{::~rft~1~}~l:l-\<;~~:~f:,s;,~~~1:}!~1'1 .. h>~· ..... 
.. 

_.· , . ., L· 

Projectnaam + nummer: 

Locatie: 

Beschrijving: 

~ 
L ii """1!11~ ~~IJl" .. -~.;.;:,.;.-1,, ... ~ , . 

J ··., 
Behaalt verkooppercentage binnen de 
gestelde verkooptermijn: 

□ Bijlage: Koperslijst inclusief opties 

Verwachting overige percentage: 

·'• j' 'f:~., .~ 1\- ,~ \ . ' 
'!,/-

~ft .. 't; 

Aannemer: 

Datum startbespreking werkvoorberei-
ding: 

Overdracht aan proceseigenaar uitvoe-
ring: 

Bijzonderheden: 

Opgesteld door: 

Go or No Go: 

Proceseigenaar uitvoering: 

Accoord overdrachtbeheerser: Paraaf 

d.d. 
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