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Beantwoording van de vragen 
   
Vraag 1: Door wie en op welke datum is de wethouder/het college geïnformeerd over de voorziene overschrijding van het 
begrote budget voor de renovatie van de Vrouwenbrug?  
Antwoord 1: Wethouder/ college is in de week van 21 juni 2021 – 25-juni 2021 geinformeerd door de behandelend 
ambtenaar. 
 
Vraag 2: Wie heeft de aanbesteding uitgevoerd? Ik zie de documenten graag tegemoet (bestek, gemotiveerde 
aannemerselectie, offertes, wegingsverslag, gunningsbrief, enz.)  
Antwoord 2: De aanbesteding is uitgevoerd door ambtelijke organisatie in samenwerking met Movares. 
 
Het college wil zo transparant mogelijk handelen en stelt daarom vanuit het aanbestedingsdossier de volgende stukken 
beschikbaar: 
- Motivering aanbestedingsprocedure 
- Startdocument Renovatie Vrouwenbrug 
- Offerte-uitvraag 
- Uitnodigingen gegadigden 
- Nota van Inlichtingen 
- Proces verbaal van opening 
- Uitstel van de gunningsbeslissing 
- Gunningsadvies Movares 
- Verzoek inschrijfprijzen n.a.v. uitstel 
- Gunningsbeslissing 
- Opdrachtverlening  
Deze stukken zijn als bundeling opgenomen in bijlage 1: Aanbestedingsdossier RB2021-14: Renovatie Vrouwenbrug  
 
Het is helaas niet mogelijk om alle documenten van het aanbestedingsdossier te delen in verband met 
concurrentiegevoelige informatie. Om deze reden zijn de inschrijvingen zelf (zogenaamde inschrijfstaten) niet bijgevoegd, 
maar een samenvatting van deze informatie is onderdeel van het gunningsadvies.  
 
Vraag 3: Wie heeft de vermelde alternatieven onderzocht? Ik zie de documenten graag tegemoet (opdracht en 
rapportages met afwegingen).  
Antwoord 3: Het college veronderstelt dat hier het alternatief voor een vaste brug bedoeld wordt. IV-Infra B.V. heeft dit 
alternatief beschouwd. 



College stelt de memo inzake de variantenstudie van IV-Infra B.V. van 4 november 2019 beschikbaar, zie bijlage 
2: Memo variantenstudie Vrouwenbrug  
 
Vraag 4: Machinefabriek De Hollandsche IJssel heeft diverse keren direct en indirect aangeboden de volledige renovatie 
in overleg binnen het in de programmabegroting 2020-2023 gereserveerde krediet (€ 210.000) uit te voeren. Hoe bent u 
met dit aanbod omgegaan? (uitnodiging aanbesteding, verkenning mogelijkheden om gebruik te maken van dit ‘offer you 
cannot refuse’, correspondentie, overleg, e.d.)  
Antwoord 4: De gemeente handelt voor haar inkopen volgens de aanbestedingswet (AW 2012), de Gids Proportionaliteit 
en het door de raad vastgestelde inkoopbeleid, zie tevens het document 'motivering aanbestedingsprocedure' uit vraag 2. 
Op basis hiervan heeft het college voor de Renovatie van de Vrouwenbrug de keuze gemaakt voor een aanbesteding via 
een meervoudig onderhandse procedure, waarin de Machinefabriek De Hollandsche IJssel één van de gegadigden zou 
zijn. Ondanks dat Machinefabriek De Hollandsche IJssel aangegeven had geïnteresseerd te zijn in deze aanbesteding, 
heeft zij om haar moverende redenen uiteindelijk besloten om geen offerte in te dienen. 

 
 
   
 
Bijlagen 
1. Aanbestedingsdossier RB2021-14: Renovatie Vrouwenbrug, d.d. 11 oktober 2021, kenmerk Z/21/020113 / 
D/21/037909 
2. Memo variantenstudie Vrouwenbrug IV-infra, d.d. 4 november 2019, kenmerk  Z/21/020113 / D/21/037910 
3. Artikel 32 vragen van de Wakkere Geelbuik inzake 'Vervolgvragen Vrouwenbrug', d.d. 5 oktober 2021, kenmerk 
Z/21/020113 / D/21/037911 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 Motivering 
 

Motivering in aanbestedingsstukken w.o. startdocument Aanbest.wet Gids Prop. 

Samengevoegde opdrachten: 

• samenstelling van de relevante markt en de invloed op de 
samenvoeging op de toegang tot de opdracht voor 
voldoende bedrijven uit het MKB; 

• de organisatorische gevolgen voor en de risico’s van de 
samenvoeging van de opdrachten voor de gemeente en 
de ondernemer; 

• de mate van samenhang van de opdrachten 

1.5 3.2.1. 
3.3.1 

Opdracht is niet opgedeeld in percelen 1.5 3.3.2 

Procedure (aanbestedingsvorm) 1.4  

Gunnen op laagsteprijs of kosteneffectiviteit 2.114 3.5.5 

Keuze raamovereenkomst  3.3.3 

Toepassen van een raamovereenkomst langer dan 4 jaar 2.140  

Afwijken van de Gids Proportionaliteit  1.10 / 1.13 / 
1.16 

1.1 /3.1 

Omzeteis 2.90 3.5.2.1 
voorschrift 
3.5.C 

Zekerheidstelling  3.5.2.1 
voorschrift 
3.5.D 

Afwijken van het ARW 2016  1.22  

Technische specificaties, criteria toegankelijkheid personen met 
een handicap/ alle gebruikers 

2.75  

Afwijken van paritair opgestelde voorwaarden (o.a. UAV) 2.87a 3.9.0 
voorschrift 
3.9.C. 

Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017   

 

Motivering in dossier Aanbest. wet Gids Prop 

Keuze ondernemers (bij meervoudig onderhandse aanbesteding) 1.4  

 

Motivering tijdens de procedure Aanbest. wet Gids Prop. 

Selectiebeslissing 1.4  

Gunningsbeslissing 1.4  

Toepassen facultatieve uitsluitingsgrond ondanks maatregelen 2.87a 3.5.1.2 
voorschrift 
3.5.a 

Samenhang met andere wetgeving  3.5.7 
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Bijlage 2 Lokale drempelbedragen i.r.t. de Gids Proportionaliteit 
 
In onderstaande figuren staat aangegeven hoe de lokale drempels zich verhouden tot de Gids 
Proportionaliteit. 

 
 

 

 = drempel gemeente Oudewater 
 
Groen: range waarbinnen genoemde procedure in relatie tot genoemde bedragen is toegestaan en 
proportioneel wordt geacht.  
Oranje: range waarbinnen de genoemde procedure in relatie tot de genoemde bedragen minder 
proportioneel kan zijn, de inhoud van de opdracht, de marktomstandigheden en het eigen 
inkoopbeleid kunnen hier meer van invloed zijn op de te kiezen procedure. 
Rood: range waarbinnen de genoemde procedure in relatie tot de genoemde bedragen minder of niet 
proportioneel is en/of vanaf de Europese drempel niet is toegestaan. 
 

 



 

1 

Startdocument 
Inkoop en Aanbesteding 
 
Dit formulier heeft tot doel om de diverse afwegingen bij een inkoop vast te leggen en hierdoor de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de inkoop te vergroten, als mede het verantwoorden van de 
rechtmatigheid van de inkoop (aanbesteding) voor zowel Woerden als Oudewater.  
 
Het startdocument dient verplicht naar de afdeling inkoop te worden gestuurd bij een eenmalige uitgave van 
€50.000 of structurele uitgave van €15.000 per jaar. De afdeling inkoop adviseert over de juiste 
aanbestedingsprocedure. Het startdocument kan gestuurd worden naar inkoop@woerden.nl waarbij er binnen 
2 werkdagen contact wordt opgenomen.  
 

1 Startgegevens van een inkoop 
Direct bij de start van het project dienen de volgende zaken vastgelegd te worden. Het betreft een aantal 
algemene gegevens, de scope van de opdracht en de aanbestedingsvorm.  
 

Projectnaam van de aanbesteding:  

Besteknummer indien van toepassing: RB 2021-14 - Renovatie Vrouwenbrug 

Verantwoordelijke team: Realisatie & Beheer 

Projectleider: Movares 

Budgethouder: R. van der Marel 

Routenummer: 2874 

Huidig contract lopen af op (indien aanwezig): n.v.t. 

Soort inkoop / aanbesteding: werk 

Soort contract:  opdracht  

Geraamde waarde van de aan te besteden 
dienst, levering of werk (over de totale looptijd 
inclusief alle mogelijke verleningen):  

Tussen 150k en 1,5 miljoen (drempelbedragen cf. Inkoopbeleid 
gemeente Oudewater) 
 

Procedurekeuze: Meervoudig onderhandse procedure met 5 partijen conform 
inkoopbeleid, met de volgende gegadigden: 
- Lokaal: Machinefabriek De Hollandsche IJssel BV (Oudewater) 
- Lokaal: Kleybruggen BV (Woerden) 
- Regionaal: Slangen Staal BV (Gouda) 
- Regionaal: B. van Hees en zonen BV (Nieuwegein)| 
- Overig: Knook Staalconstructies BV (Moerdijk) 

Motivering procedure: Regulier onderhoudswerk van geringe omvang. 
(tussen 150k en 1,5 miljoen, drempelbedragen cf. Inkoopbeleid 
gemeente Oudewater) 

Wordt er afgeweken van het inkoopbeleid: nee  

Indien ja is er een collegebesluit: n.v.t. 

Wie begeleidt de aanbesteding: Movares 

Publicatie via TenderNed: Ja 

*) weghalen wat niet van toepassing is. 
 

2 Voorbereiding meervoudige, nationale of Europese aanbesteding 
Tijdens de voorbereiding van een aanbesteding dienen een aantal zaken nader gemotiveerd te worden. 
 

Welke duurzaamheidscriteria zijn meegenomen in 
de aanbesteding? 

n.v.t.  

Reductie CO2 uitstoot, klimaatneutraal: nee 

 

Circulair inkopen (***): nee 

 

Social Return toegepast: Ja 

Motivatie: toepassen in de vorm van contractvoorwaarde met 
een minimale inzet 2% van de totale inschrijfsom, conform 
“werkwijze en spelregels Social Return” 

mailto:inkoop@woerden.nl
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Van toepassing zijnde voorwaarden: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering 
van werken (UAV 2012) 

Looptijd overeenkomst of opdracht en eventueel 
aantal optiejaren: 
 

looptijd: ca. 9 maanden  

optiejaren: geen 

motivering: n.v.t. 

Motivatie gunningscriterium: 
* indien laagste prijs motivatie nader toelichten. 

Laagste prijs. 
Het betreft een onderhoudswerk waarin de beoogde 
gegadigden zich nauwelijks kunnen onderscheiden.  

*) weghalen wat niet van toepassing is. 
 

3 Administratief 
• De projectleider draagt zorg voor een volledige invulling van dit document. 

• Dit startdocument dient bij de start van een proces volledig ingevuld te zijn en in bezit te zijn van de 
afdeling inkoop. (via inkoop@woerden.nl of via Suzan Bastings / Willemiek Paping) 

• De overeenkomst of opdrachtbrief kan, na definitieve gunning, getekend worden. Een afschrift dient door 
de projectleider direct hierna aangeboden te worden aan de contractbeheerder van de afdeling inkoop. 
(via inkoop@woerden.nl of via JOIN naar Marianne van Tol). Let op de projectleider blijft 
contracteigenaar en draagt zorg voor het managen van het contract.   

• Alle documenten, die betrekking hebben op onderhavige aanbesteding, dienen door de projectleider in 
het zaaksysteem JOIN te zijn geregistreerd in de bijbehorende zaak (de aanbesteding). De afdeling 
inkoop of specifiek persoon dient toegevoegd te worden aan de zaak.  

 
(***) Circulair inkopen  

De circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van producten en 
grondstoffen. Optimaal wil zeggen: met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade 
voor het milieu. 

 
In de circulaire economie bestaat afval niet. Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de 
herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en waardevernietiging te 
minimaliseren. Dit is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet 
in producten die aan het einde van hun levensduur veelal worden vernietigd. 

 
De Wegwijzer Circulair Inkopen helpt u op weg om circulariteit te integreren in het inkoop- en 
aanbestedingsproces. Onder circulariteit verstaan wij het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, 
materialen en componenten. Met de handvatten in deze wegwijzer kunt u zowel op strategisch niveau 
beslissingen nemen als op uitvoerend niveau concrete stappen zetten. 

 
https://mvonederland.nl/wegwijzer-circulair-inkopen#tab=pane-title-step-1 

 
 

mailto:inkoop@woerden.nl
mailto:inkoop@woerden.nl
https://mvonederland.nl/wegwijzer-circulair-inkopen#tab=pane-title-step-1
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Inschrijfstaat 
 

Postnr Omschrijving Eenheid Hoeveelheid Prijs per 
eenheid 
in EUR 

Totaal 
bedrag 
in EUR 

1 Brug      

10 Bestaande situatie      

100010 Slopen bestaande brugval. EUR     

11 Brugval      

110010 Leveren staal t.b.v. brugval kg 6925 V   

110020 Maken en samenstellen brugval. st 1 N   

110030 Transporteren en monteren brugval. st 1 N   

12 Leuningwerk      

120010 Leveren staal t.b.v. leuningwerk. kg 495 V   

120020 Maken en samenstellen leuningwerk. set 1 N   

120030 Transporteren en monteren 
leuningen. 

set 1 N   

13 Ballast      

130010 Leveren staal t.b.v. ballast/ 
ballastkist. 

kg 2330 V   

131020 Maken en samenstellen ballast. set 1 N   

131030 Transporteren en monteren ballast. Set  1 N   

14 Rij-ijzers      

141010 Slopen bestaande rij-ijzers. m 15 V   

141020 Aanbrengen rij-ijzers. m 15 V   

15 Opleggingen      

151010 Slopen bestaande opleggingen. st 4 N   

151020 Aanbrengen opleggingen st 4 N   

16 Conservering      

161 Aanwezige stalen onderdelen      

161010 Conserveren brugconstructie. m2 70 V   

161020 Conserveren brugconstructie (nieuwe 
onderdelen) 

m2 110 V   

17 Ontwerpwerkzaamheden/ plannen      

171 Detailengineering / 
Uitvoeringsontwerp 

     

171010 Fabricage tekeningen. EUR  N   

171020 Ontwerpwerkzaamheden 
hijsvoorzieningen. 

EUR  N   

172 Uitvoeringsplannen      

172010 Opstellen fabricageplan. EUR  N   

172020 Opstellen lasplan. EUR  N   

172030 Opstellen conserveringsplan. EUR  N   

172040 Transport, montage- en afwerkplan. EUR  N   

18 Bewegingswerk      

181 Remvoorziening      
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181010 Aanbrengen remvoorziening. st 1 N   

182 Hoofddraaipunten      

182010 Vervangen hoofddraaipunten brugval 
- landhoofd. 

st 1 N   

183 Bevestiging tussen console en brugval      

183010 Vervangen bevestiging console en 
brugval 

set 1 N   

184 Grendelmechanisme      

184010 Vervangen grendelmechanisme. set 1 N   

185 Testen/ metingen      

185010 Uitvoeren testen en metingen. EUR  N   

 

1.1.1. Overige werkzaamheden 
 

Postnr Omschrijving Eenheid Hoeveelheid  Prijs per 
eenheid 
in EUR 

Totaal 
bedrag 
in EUR 

2 Overige werkzaamheden      

21 Afschermpalen      

211010 Verwijderen bestaande palen. st 4 N   

211020 Aanbrengen stalen afschermpalen. st 4 N   
22 Waarschuwingsstickers      
221010 Aanbrengen waarschuwingsstickers stuks 3 N   
23 Smeerleidingen      
231010 Aanbrengen smeerleidingen. EUR  N   
24 Markering      
241010 Aanbrengen stopstrepen m 7 N   
25 Afzetlint      
251010 Aanbrengen afzetlint st 1 N   
26 Hangsloten      
261010 Aanbrengen hangsloten st 4 N   
27 Slijtlaag      
271010 Aanbrengen slijtlaag. m2 35 V   
28 Landhoofden / vleugelwanden      
281 Uitspoeling vleugelwanden      
281010 Aanbrengen grondstabilisatie EUR  N   
282 Herstel voetpad      
282010 Herstellen en aanpassen voetpaden. st 4 V   

 

1.1.2. Bijkomende werkzaamheden 
 

Postnr Omschrijving Eenheid Hoeveelheid Prijs per 
eenheid 
in EUR 

Totaal 
bedrag 
in EUR 

3 Bijkomende werkzaamheden      

31 Bedien- en onderhoudsvoorschrift.      

311010 Opstellen bedien- en 
onderhoudsvoorschrift. 

EUR  N   

32 Voorbereidende werkzaamheden      
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321010 Inmeten bestaande situatie. EUR  N   
321020 Onderzoek conservering EUR  N   
33 Ontwerpwerkzaamheden      
331010 Reken- tekenwerk brugconstructie. EUR  N   
331020 Tekenwerk belijning e.d. EUR  N   
331030 Reken- tekenwerk opleggingen. EUR  N   
331040 Reken- tekenwerk rij-ijzers. EUR  N   
331050 Reken- tekenwerk fundering. EUR  N   
331060 Ontwerp smeerleidingen. EUR  N   
331070 Ontwerp herstel voetpaden. EUR  N   
331080 Ontwerp bewegingswerk. EUR  N   
331090 Opstellen gewichtsberekening. EUR  N   

 

1.1.3. Eenmalige kosten 
 

Postnr Omschrijving Eenheid Hoeveelheid Prijs per 
eenheid 
in EUR 

Totaal 
bedrag 
in EUR 

9 Eenmalige kosten.      

91 Werkterrein      

911010 Inrichten werkterrein  EUR  N   
911020 Opruimen werkterrein. EUR  N   
92 Plannen      
921010 Opstellen werkplannen EUR  N   
921020 Opstellen V&G plan. EUR  N   
93 Opleverdossier      
931010 Betreft het opstellen van het 

opleverdossier. 
EUR  N   

94 Afsluiten bouwlocatie      
941010 Afsluiten bouwterrein. EUR  N   
95 Communicatie      
951010 Plaatsen infoborden landverkeer st 2 N   
951020 Plaatsen infoborden vaarwegverkeer st 4 N   
951030 Coördinatie derden EUR  N   
96 Revisie      
961010 Inmeten, verwerken & aanleveren 

revisie kunstwerk 
EUR  N   

97 Verkeersmaatregelen      
971 Plan verkeersmaatregelen      
971010 Maken tekening(en) t.b.v. 

verkeersmaatregel(en). 
EUR  N   

972 Wegafzettingen/ omleidingsroutes       
972010 Aanbrengen omleidingsroutes. EUR  N   
972020 Instandhouden omleidingsroutes. EUR  N   
972030 Verwijderen omleidingsroutes. EUR  N   
972040 Aanbrengen 

vooraankondigingsborden. 
sr 4 N   

973 Vaarwegmaatregelen      
973010 Aanbrengen ballenlijnen. st 2 N   
98 Stelpost      
981010 Stelpost EUR 10.000,- V   
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Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard. 
 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van 
de UAV 2012. 



Inschrijvingsbiljet Vrouwenbrug Oudewater  
De hierna te noemen inschrijver(s): 

a. _____________________________________________ gevestigd te: _______________________________________ KVK-nummer ______________________________ 

b. _____________________________________________ gevestigd te: _______________________________________ KVK-nummer ______________________________ 

c. _____________________________________________ gevestigd te: _______________________________________ KVK-nummer ______________________________ 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) 

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 

Vrouwenbrug Oudewater vervangen brugval en ARBO-maatregelen, werkomschrijving R&B2021 VB 

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: 

__________________________________________ euro (bedrag in cijfers) 

__________________________________________ euro (bedrag in letters). 

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: 

__________________________________________ euro (bedrag in cijfers) 

__________________________________________ euro (bedrag in letters). 

De door de inschrijver(s) op te geven verrekenprijzen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen, zijn vermeld op de hierbij gaande ondertekende staat 

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle 

zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement 2012 en met inachtneming van de bepalingen en de 

gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. 

Gedaan op ____________________________ (datum), te ___________________________________ (plaats). 

De inschrijver(s) 

a. ___________________________________ (handtekening) ___________________________________ (naam) ___________________________________ (functie) 

b. ___________________________________ (handtekening) ___________________________________ (naam) ___________________________________ (functie) 

c. ___________________________________ (handtekening) ___________________________________ (naam) ___________________________________ (functie) 



17.001416 

Klachtenregeling bij aanbesteden gemeente Woerden 2017 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, 

gelet op het bepaalde in de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 en 
op het bepaalde in de regeling 'Klachtafhandeling bij aanbesteden' van 7 maart 2013, 
verstrekt door het Ministerie van Economische Zaken; 

^^^^^^ 

tįemeenle 
W O E R D E N 

besluit: 

vast te stellen de 'Klachtenregeling bij aanbesteden gemeente Woerden 2017' 

Artikel 1 Begrippen 
1 . Klacht: een schriftelijke melding of een melding per e-mail van een ondernemer die belang 

heeft bij de aanbesteding aan de aanbestedende dienst, waarin de ondernemer gemotiveerd 
aangeeft op welke punten hij het niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan. 

2. Ondernemer: 
« een (potentiële) inschrijver of (potentieel) gegadigde; 
« een onderaannemer van een (potentiële) inschrijver en (potentiële) gegadigde; 
« een brancheorganisatie of een branche gerelateerd adviescentrum van ondernemers. 

3. Klachtafhandeling: het schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van de klager over de 
bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die 
daaraan worden verbonden. 

4. Klachtenmeldpunt: meldpunt dat wordt bemand door minimaal één medewerker die 
onafhankelijk onderzoek uitvoert naar de klacht en daarover een advies uitbrengt aan de 
aanbestedende dienst. 

5. Aanbestedende dienst: het verantwoordelijke aanbestedende team van de gemeente 
Woerden. 

6. Commissie van Aanbestedingsexperts: externe en onafhankelijke Commissie van 
Aanbestedingsexperts ingesteld door de minister van Economische Zaken. 

Artikel 2 Reikwijdte 
1. Deze regeling is van toepassing op de behandeling en afhandeling van klachten bij 

aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet 2012 vallen en welke 
aanbesteding door de gemeente Woerden is uitgeschreven. 

2. Klachten kunnen niet gaan over het aanbestedingsbeleid van de gemeente Woerden. 

Artikel 3 Het indienen van een klacht 
1. De gemeente Woerden stelt een Klachtenmeldpunt in. 
2. De ondernemer dient zijn klacht schriftelijk of per e-mail in bij het klachtenmeldpunt. Het 

klachtenmeldpunt is bereikbaar via klachtenmeldpuntaanbestedinqen(5)woerden.nl. 
3. De ondernemer meldt bij de indiening van zijn klacht dat het een aanbestedingsklacht betreft, 

een inhoudelijke beschrijving van zijn klacht en hoe volgens hem het knelpunt zou kunnen 
worden verholpen. 

4. De klacht bevat verder de dagtekening, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de 
ondernemer en de aanduiding van de aanbesteding. 

5. Aan de indiening van een klacht zijn geen kosten verbonden. 
6. Klachten waarover reeds een gerechtelijke procedure aanhangig is kunnen niet worden 

voorgelegd aan het klachtenmeldpunt. 

Artikel 4 Klachtbehandeling door klachtenmeldpunt 
1. Het klachtenmeldpunt bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht. In de bevestiging 

wordt aangegeven dat de aanbestedende dienst ervan uitgaat dat de ondernemer kiest voor 
een afhandeling volgens de onderhavige regeling. Ook wordt aangegeven dat als de 
ondernemer wil dat de klachtenprocedure in de zin van titel 9.1 van de Awb (een klacht die 
ziet op een gedraging van de gemeente Woerden of een persoon die werkzaam is onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Woerden) wordt toegepast, hij dit moet laten weten. 
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2. Het klachtenmeldpunt onderzoekt en beoordeelt vervolgens, eventueel aan de hand van door 
de ondernemer en de aanbestedende dienst aanvullend verstrekte gegevens, de klacht. Het 
klachtenmeldpunt begint zo spoedig mogelijk met dit onderzoek, zet dit voortvarend voort en 
houdt daarbij rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure. 

3. Het indienen van een klacht schort de lopende aanbestedingsprocedure niet op. 
4. Het indienen van een klacht over de gunningsbeslissing schort de rechtsbeschermingstermijn 

niet op. 
5. Het klachtenmeldpunt brengt aan de aanbestedende dienst schriftelijk verslag uit van het 

onderzoek naar de klacht en haar bevindingen met betrekking tot de klacht. Een afschrift van 
dit verslag wordt naar de klager gestuurd. 

Artikel 5 Klachtafhandeling door de aanbestedende dienst 
1. Wanneer de aanbestedende dienst op grond van het onderzoek door het klachtenmeldpunt 

tot de conclusie komt dat de klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond is en de aanbestedende 
dienst corrigerende en/of preventieve maatregelen treft, dan deelt de aanbestedende dienst 
dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee aan de ondernemer en het klachtenmeldpunt. Ook de 
andere (potentiële) inschrijvers/gegadigden worden op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de 
fase in de aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat de maatregelen door de 
contactpersoon van de aanbesteding bij de aanbestedende dienst aan de betrokkenen in de 
aanbesteding worden gecommuniceerd op hetzelfde moment als de indiener van de klacht het 
bericht krijgt. Dit om bevoordeling van partijen te voorkomen. 

2. Wanneer de aanbestedende dienst na het onderzoek door het klachtenmeldpunt tot de 
conclusie komt dat de klacht niet gegrond is, wijst hij de klacht gemotiveerd af en bericht hij de 
ondernemer en het klachtenmeldpunt. 

Artikel 6 Inschakelen van externe Commissie van Aanbestedingsexperts 
1. Het klachtenmeldpunt kan op verzoek van de ondernemer of de aanbestedende dienst 

voorstellen dat de klacht, voordat daarop door de aanbestedende dienst wordt beslist, voor 
bemiddeling of advies wordt voorgelegd aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. 

2. Als de aanbestedende dienst aan de ondernemer heeft laten weten hoe hij de klacht 
beoordeelt, of als de aanbestedende dienst nalaat om binnen een redelijke termijn op de 
klacht te reageren, kan een klager de klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts 
voorleggen. 

Artikel 7 Klachtregistratie 
Het klachtenmeldpunt draagt zorg voor de registratie van de klachten. 

Artikel 8 Inwerkingtreding 
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend waarop zij bekend is gemaakt. 
2. De 'Klachtenregeling bij aanbesteden gemeente Woerden 2013, zoals vastgesteld op 

28 mei 2013, wordt gelijktijdig ingetrokken. 

Artikel 9 Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als 'Klachtenregeling bij aanbesteden gemeente Woerden 2017'. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 
31 januari 2017, 

de secretaris, de burgemeester 

4f 
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Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA)
Deel I: Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende
dienst of aanbestedende entiteit

Informatie over bekendmaking

Voor een aanbestedingsprocedure waarvoor in het Publicatieblad van de Europese Unie

een oproep tot mededinging is bekendgemaakt, worden de in deel I gevraagde gegevens

automatisch opgezocht, mits voor het aanmaken en invullen van het UEA gebruik wordt

gemaakt van de elektronische UEA-dienst. Verwijzing naar de relevante aankondiging die in

het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt:

Nummer van de aankondiging in het PB S:

-

URL PB S

Vermeld wanneer bekendmaking van een aankondiging in het Publicatieblad van de

Europese Unie niet is vereist, andere gegevens op basis waarvan ondubbelzinnig kan worden

vastgesteld om welke aanbestedingsprocedure het gaat (bijvoorbeeld verwijzing naar een

bekendmaking op nationaal niveau)

Identiteit van de aanbesteder

Officiële benaming:

Gemeente Oudewater;

Land:

Nederland

Informatie over de aanbestedingsprocedure

Titel:

Renovatie Vrouwenbrug

Beknopte beschrijving:

De gemeente Oudewater is voornemens een opdracht voor het project ‘Vrouwenbrug

Woerden vervangen brugval en ARBO-maatregelen’ te verstrekken. De Vrouwenbrug is

een beweegbare ophaalbrug tussen Oudewater en Linschoten. De brug ligt over de Lange

Linschoten. De brug stamt uit eind jaren 60 (vermoedelijk bouwjaar 1967). Het betreft groot

onderhoud om de levensduur van de brug te behalen. Het brugval moet vervangen worden

en er dienen werkzaamheden te worden uitgevoerd in verband met de ARBO-maatregelen.

Het uit te voeren werk is uitgewerkt in de werkomschrijving met kenmerk R&B2021 VB
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Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst of aanbestedende

entiteit (indien van toepassing):

RB2021-14

Deel III: Uitsluitingsgronden

A: Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen

Artikel 57, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU vermeldt de volgende uitsluitingsgronden:

Deelneming aan een criminele organisatie

Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of

toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of

controlebevoegdheid heeft, wegens deelneming aan een criminele organisatie veroordeeld

bij een definitief geworden rechterlijke beslissing die niet ouder is dan vijf jaar of die expliciet

een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? In de zin van artikel 2

van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van

georganiseerde criminaliteit (PB L 300 van 11.11.2008, blz. 42).

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Datum veroordeling

-

Grond

-

Wie is veroordeeld

-

Duur van de uitsluitingsperiode

-

Heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent ("Self-Cleaning")

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-
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Code

-

Corruptie

Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of

toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings-

of controlebevoegdheid heeft, wegens corruptie veroordeeld bij een definitief geworden

rechterlijke beslissing die niet ouder is dan vijf jaar of die expliciet een uitsluitingsperiode

bevat die nog steeds van toepassing is? In de zin van artikel 3 van de Overeenkomst ter

bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de

lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (PB C 195 van 25.6.1997, blz. 1) en artikel

2, lid 1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding

van corruptie in de privésector (PB L 192 van 31.7.2003, blz. 54). Deze uitsluitingsgrond

omvat ook corruptie in de zin van de nationale wetgeving van de aanbestedende dienst

(aanbestedende entiteit) of de ondernemer.

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Datum veroordeling

-

Grond

-

Wie is veroordeeld

-

Duur van de uitsluitingsperiode

-

Heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent ("Self-Cleaning")

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-
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Fraude

Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of

toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of

controlebevoegdheid heeft, wegens fraude veroordeeld bij een definitief geworden rechterlijke

beslissing die niet ouder is dan vijf jaar of die expliciet een uitsluitingsperiode bevat die

nog steeds van toepassing is? In de zin van artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de

bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 316 van

27.11.1995, blz. 48).

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Datum veroordeling

-

Grond

-

Wie is veroordeeld

-

Duur van de uitsluitingsperiode

-

Heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent ("Self-Cleaning")

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-

Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten

Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of

toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings-

of controlebevoegdheid heeft, wegens terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband

met terroristische activiteiten veroordeeld bij een definitief geworden rechterlijke beslissing

die niet ouder is dan vijf jaar of die expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds
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van toepassing is? In de zin van de artikelen 1 en 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de

Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 3). Deze

uitsluitingsgrond omvat ook aanzetten tot, deelneming en medeplichtigheid aan of poging tot

het plegen van een strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit.

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Datum veroordeling

-

Grond

-

Wie is veroordeeld

-

Duur van de uitsluitingsperiode

-

Heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent ("Self-Cleaning")

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-

Witwassen van geld of financiering van terrorisme

Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of

toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings-

of controlebevoegdheid heeft, wegens witwassen van geld of financiering van terrorisme

veroordeeld bij een definitief geworden rechterlijke beslissing die niet ouder is dan vijf jaar

of die expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? In de zin van

artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober

2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld

en de financiering van terrorisme (PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15).

Uw antwoord?
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❍ Ja

❍ Nee

Datum veroordeling

-

Grond

-

Wie is veroordeeld

-

Duur van de uitsluitingsperiode

-

Heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent ("Self-Cleaning")

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-

Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel

Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of

toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings-

of controlebevoegdheid heeft, wegens kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel

veroordeeld bij een definitief geworden rechterlijke beslissing die niet ouder is dan vijf jaar

of die expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? In de zin van

artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011

inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers

daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PB L 101 van

15.4.2011, blz. 1).

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Datum veroordeling

-
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Grond

-

Wie is veroordeeld

-

Duur van de uitsluitingsperiode

-

Heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent ("Self-Cleaning")

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-

B: Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies

Artikel 57, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU vermeldt de volgende uitsluitingsgronden:

Betaling van belastingen

Heeft de ondernemer zijn verplichtingen geschonden met betrekking tot de betaling van

belastingen, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende

dienst of aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van vestiging?

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Betrokken land of lidstaat

---

Betrokken bedrag

-

---

Is deze niet-nakoming met andere middelen vastgesteld dan een rechterlijke of

administratieve beslissing?

❍ Ja

❍ Nee
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Indien deze niet-nakoming bij een rechterlijke of administratieve beslissing is vastgesteld, is

deze beslissing definitief en bindend?

❍ Ja

❍ Nee

Vermeld de datum van de veroordeling of de beslissing

-

In geval van een veroordeling: vermeld de duur van de uitsluiting voor zover die daarin

expliciet is vastgesteld

-

Beschrijf welke middelen zijn gebruikt

-

Is de ondernemer zijn verplichtingen nagekomen door het betalen van de verschuldigde

belastingen of sociale premies, met inbegrip van lopende rente of boeten indien toepasselijk,

of het aangaan van een bindende regeling daartoe?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-

Betaling van sociale premies

Heeft de ondernemer zijn verplichtingen geschonden met betrekking tot de betaling

van sociale premies, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de

aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van

vestiging?

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Betrokken land of lidstaat

---

Betrokken bedrag

-
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---

Is deze niet-nakoming met andere middelen vastgesteld dan een rechterlijke of

administratieve beslissing?

❍ Ja

❍ Nee

Indien deze niet-nakoming bij een rechterlijke of administratieve beslissing is vastgesteld, is

deze beslissing definitief en bindend?

❍ Ja

❍ Nee

Vermeld de datum van de veroordeling of de beslissing

-

In geval van een veroordeling: vermeld de duur van de uitsluiting voor zover die daarin

expliciet is vastgesteld

-

Beschrijf welke middelen zijn gebruikt

-

Is de ondernemer zijn verplichtingen nagekomen door het betalen van de verschuldigde

belastingen of sociale premies, met inbegrip van lopende rente of boeten indien toepasselijk,

of het aangaan van een bindende regeling daartoe?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-

C: Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten

Artikel 57, lid 4, van Richtlijn 2014/24/EU vermeldt de volgende uitsluitingsgronden:

Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht

Heeft de ondernemer, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op het gebied van het

milieurecht geschonden? Als vermeld, voor zover het om deze aanbestedingsprocedure gaat,
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in de nationale wetgeving, in de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken of in

artikel 18, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU.

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent ("Self-Cleaning")

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht

Heeft de ondernemer, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op het gebied van het sociaal

recht geschonden? Als vermeld, voor zover het om deze aanbestedingsprocedure gaat, in de

nationale wetgeving, in de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken of in artikel

18, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU.

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent ("Self-Cleaning")

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht

Heeft de ondernemer, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op het gebied van het

arbeidsrecht geschonden? Als vermeld, voor zover het om deze aanbestedingsprocedure

gaat, in de nationale wetgeving, in de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken

of in artikel 18, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU.

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-
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Heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent ("Self-Cleaning")

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Faillissement

Is de ondernemer failliet? Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de uitsluiting

van ondernemers krachtens het toepasselijke nationale recht verplicht is zonder enige

mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks in staat is de opdracht uit te

voeren.

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Geef de redenen waarom de ondernemer desondanks in staat is om de opdracht uit te

voeren

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-

Insolventie

Is de ondernemer insolvent of in liquidatie? Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt

indien de uitsluiting van ondernemers krachtens het toepasselijke nationale recht verplicht is

zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks in staat is de

opdracht uit te voeren.

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Geef de redenen waarom de ondernemer desondanks in staat is om de opdracht uit te

voeren
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-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-

Regeling met schuldeisers

Heeft de ondernemer een regeling met schuldeisers getroffen? Deze informatie hoeft niet te

worden verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers krachtens het toepasselijke nationale

recht verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks

in staat is de opdracht uit te voeren.

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Geef de redenen waarom de ondernemer desondanks in staat is om de opdracht uit te

voeren

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-

Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht

Verkeert de ondernemer in een andere, met faillissement vergelijkbare toestand ingevolge

een soortgelijke procedure uit hoofde van nationale wet- of regelgeving? Deze informatie

hoeft niet te worden verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers krachtens het

toepasselijke nationale recht verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de

ondernemer desondanks in staat is de opdracht uit te voeren.

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee
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Beschrijf de genomen maatregelen

-

Geef de redenen waarom de ondernemer desondanks in staat is om de opdracht uit te

voeren

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-

Activa beheerd door vereffenaar

Worden de activa van de ondernemer door een vereffenaar of door de rechtbank beheerd?

Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers

krachtens het toepasselijke nationale recht verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking

wanneer de ondernemer desondanks in staat is de opdracht uit te voeren.

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Geef de redenen waarom de ondernemer desondanks in staat is om de opdracht uit te

voeren

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-

Staking van bedrijfsactiviteiten

Zijn de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer gestaakt? Deze informatie hoeft niet te worden

verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers krachtens het toepasselijke nationale recht

verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks in

staat is de opdracht uit te voeren.
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Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Geef de redenen waarom de ondernemer desondanks in staat is om de opdracht uit te

voeren

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-

Vervalsing van de mededinging

Heeft de ondernemer met andere ondernemers overeenkomsten gesloten die op vervalsing

van de mededinging zijn gericht?

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent ("Self-Cleaning")

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Ernstige beroepsfouten

Heeft de ondernemer zich schuldig gemaakt aan ernstige beroepsfouten? Zie, indien van

toepassing, de definities in de nationale wetgeving, de betreffende aankondiging of de

aanbestedingsstukken.

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-
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Heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent ("Self-Cleaning")

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure

Is de ondernemer zich bewust van enig belangenconflict, zoals vermeld in de nationale

wetgeving, de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken, als gevolg van zijn

deelneming aan de aanbestedingsprocedure?

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze

aanbestedingsprocedure

Heeft de ondernemer of een met de ondernemer verbonden onderneming de aanbestedende

dienst of aanbestedende entiteit geadviseerd of is de ondernemer of een met hem

verbonden onderneming anderszins betrokken geweest bij de voorbereiding van de

aanbestedingsprocedure?

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties

Is het de ondernemer overkomen dat een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht

van een aanbestedende entiteit of een eerdere concessieovereenkomst heeft geleid tot

voortijdige beëindiging van die eerdere opdracht, tot schadevergoeding of tot andere

vergelijkbare sancties?

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent ("Self-Cleaning")

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen
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-

Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te

verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure

Heeft de ondernemer in een van de volgende situaties verkeerd:

a) hij heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken

van de informatie die nodig is om te controleren of er geen gronden voor uitsluiting zijn dan

wel of aan de selectiecriteria wordt voldaan,

b) hij heeft dergelijke informatie achtergehouden,

c) hij heeft de door de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit gevraagde

ondersteunende documenten niet onverwijld kunnen verstrekken, en

d) hij heeft getracht het besluitvormingsproces van de aanbestedende dienst of

aanbestedende entiteit onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te

verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de aanbestedingsprocedure kan bezorgen, of

om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben

op besluiten inzake uitsluiting, selectie of gunning?

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

D: Louter nationale uitsluitingsgronden

Zijn de louter nationale uitsluitingsgronden die in de betreffende aankondiging of in de

aanbestedingsstukken worden vermeld, van toepassing?

Deel IV: Selectiecriteria (in de Nederlandse regelgeving wordt hiervoor
de term 'Geschiktheidseisen' gebruikt)

#: Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria

Wat de selectiecriteria betreft, verklaart de ondernemer het volgende:

Hij voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee
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Klaar

Deel V: Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden

De ondernemer verklaart dat:

Hij op de volgende wijze aan de objectieve en niet-discriminerende criteria en regels

ter beperking van het aantal gegadigden voldoet:

Geef, in geval bepaalde certificaten of andere vormen van bewijsstukken zijn vereist,

voor elk daarvan aan of de ondernemer over de vereiste documenten beschikt:

Vermeld, indien een aantal van deze certificaten of andere vormen van bewijsstukken

elektronisch beschikbaar zijn, voor elk daarvan:

Uw antwoord?

❍ Ja

❍ Nee

Beschrijf de genomen maatregelen

-

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

❍ Ja

❍ Nee

URL (internetadres)

-

Code

-

Deel VI: Slotverklaringen

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de door hem/haar/hen hiervoor in de

delen II-V verstrekte informatie accuraat en correct is en dat hij/zij zich volledig bewust is/zijn

van de consequenties van het afleggen van een valse verklaring.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel desgevraagd en onverwijld de hiervoor

bedoelde certificaten en andere vormen van bewijsstukken te kunnen verstrekken, tenzij:

a) de aanbestedende dienst of instantie de betrokken ondersteunende documenten

rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging in een lidstaat van een gratis toegankelijke

nationale databank (op voorwaarde dat de ondernemer de noodzakelijke informatie heeft

verstrekt (internetadres, afgevende entiteit, precieze referentienummers van de stukken)

waardoor de aanbestedende dienst of aanbestedende instantie daartoe in staat wordt
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gesteld. Indien voorgeschreven, moet dit vergezeld gaan van de betreffende instemming met

een dergelijke raadpleging), of

de aanbestedende dienst of instantie met ingang van uiterlijk 18 oktober 2018 (afhankelijk

van de nationale uitvoering van artikel 59, lid 5, tweede alinea van Richtlijn 2014/24/EU)

reeds over de betrokken informatie beschikt.

Ondergetekende(n) stemt/stemmen er formeel mee in dat [vermeld de aanbestedende

dienst of aanbestedende entiteit bedoeld in deel I, afdeling A] toegang krijgt tot stukken

tot staving van de informatie die is verstrekt in [vermeld de betrokken delen/afdelingen/

punten] van dit Uniform Europees Aanbestedingsdocument met het oog op [vermeld de

aanbestedingsprocedure: (beknopte beschrijving, verwijzing naar bekendmaking in het

Publicatieblad van de Europese Unie, referentienummer)].

Datum, plaats en, indien vereist of noodzakelijk, handtekening(en):

Datum

-

Plaats

-

Handtekening
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1. Inleiding 

1.1 Opdrachtgever 

Naam:  gemeente Oudewater 
Team: Realisatie en Beheer  
Adres:  Waardesedijk 219 

Postbus 100 
3420 DC  Oudewater 

Telefoon:  14 0348 
Telefax: 0348 - 428451 
Internet:  www.oudewater.nl
E-mail: stadskantoor@oudewater.nl

Meer informatie over de gemeente Oudewater kunt u vinden op www.oudewater.nl. 

Samenwerking gemeente Oudewater en gemeente Woerden 
Per 1 januari 2015 werkt de gemeente Oudewater samen met de gemeente Woerden.  
De ambtelijke organisaties van beide gemeenten zijn samengevoegd, zodat per genoemde datum 
ongeveer 410 medewerkers in dienst van de gemeente Woerden zijn die samen voor het bestuur en 
de inwoners van de gemeente Oudewater en de gemeente Woerden een groot aantal taken uitvoert. 

1.2 Beschrijving opdracht 

Opdracht 
De gemeente Oudewater is voornemens een opdracht voor het project ‘Vrouwenbrug Oudewater 
vervangen brugval en ARBO-maatregelen’ te verstrekken.  

De Vrouwenbrug is een beweegbare ophaalbrug tussen Oudewater en Linschoten. De brug ligt over 
de Lange Linschoten. De brug stamt uit eind jaren 60 (vermoedelijk bouwjaar 1967). Het betreft groot 
onderhoud om de levensduur van de brug te behalen. Het brugval moet vervangen worden en er 
dienen werkzaamheden te worden uitgevoerd in verband met de ARBO-maatregelen. Het uit te 
voeren werk is uitgewerkt in de werkomschrijving met kenmerk R&B 2021VB-14 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 
- Vervangen bestaande brugval door volledig nieuw stalen brugval inclusief de volgende 

onderdelen:  
o leuningen; 
o grendelmechanisme;  
o rij-ijzers;  
o opleggingen;  

 vooropleggingen (3 stuks);  
 achteroplegging tussen de draaipunten.  

- Aanbrengen en bevestigen additionele ballast ten behoeve van het balanceren van het 
toegenomen valgewicht;  

- Vervangen van leuningen op landhoofden; 
- Vervangen hoofdraaipunten inclusief stoelen en verankering; 
- Aanpassen voegovergangen inclusief verbinding; 
- Aanvullen landhoofden met gestabiliseerd zand-cement in geo-textiel; 
- Herstellen en bij de uiteinden verhogen betonnen stoepranden;  
- Aanbrengen remvoorziening op bestaande aandrijving; 
- Vervangen/aanbrengen van stalen afschermpalen op hoekpunten object; 
- Aanbrengen waarschuwingsstickers op ASB-kasten en nabij tandheugel; 
- Opstellen bedien- en onderhoudsvoorschrift;  
- Aanbrengen smeerleidingen op draaipunten van brugconstructie; 
- Aanbrengen slijtlaag op brugval; 
- Aanbrengen stopstrepen op wegdek; 
- Aanbrengen afzetlint op oostelijk landhoofd; 
- Vervangen/aanbrengen hangsloten, afsluitbomen, grendelmechanisme en brugaandrijving 

in hoofdsleutelsysteem;  
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- Afstemming met de omgeving (ondernemers) in verband met een alternatieve 
verkeersroute gedurende de stremming van de brug.  

Bij de opdracht zijn geen opties opgenomen. 

Locatie 

De Vrouwenbrug is een beweegbare ophaalbrug tussen Oudewater en Linschoten. De brug ligt over 
de Lange Linschoten. De Lange Linschoten wordt niet druk bevaren. 

Tijdsbepaling en onderhoudstermijn 
Het werk opleveren op 1 maart 2022 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur binnen deze ruim 
aangegeven uitvoeringstermijn in overleg tussen directie UAV en aannemer wordt bepaald.   

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden. 

Aanbesteding 
De aanbesteding heeft als doel het op transparante wijze afsluiten van een (aanneem)overeenkomst  
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor het aanbesteden van deze opdracht heeft de 
gemeente Oudewater – gelet op de geraamde financiële waarde van het werk - gekozen voor een 
meervoudig onderhandse aanbesteding.  

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs.  

De opdracht zal geheel elektronisch worden aanbesteed via Tenderned.nl het platform en waar voor 
deze aanbesteding de relevante documenten gevonden kunnen worden. Website adres:
http://Tenderned.nl/.

De condities van deze procedure zijn weergegeven in onderliggend document, de zogenaamde 
offerteaanvraag. 

1.3 Opbouw offerteaanvraag 

Deze offerteaanvraag bestaat uit het voorliggende document en alle daaraan onlosmakelijk verbonden 
bijlagen. De opbouw is daarbij als volgt: 

Hoofdstuk 2:  Uitgangspunten aanbesteding; 
Hoofdstuk 3:  Eisen aan Inschrijver en samenwerkingsverbanden; 
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Hoofdstuk 4:  Gunningscriteria; 
Hoofdstuk 5:  De inhoudelijke werkomschrijving ; 

Aantal aparte bijlagen: 5 

Aparte bijlage 1: Werkomschrijving  
Aparte bijlage 2: Inschrijvingsbiljet / inschrijfprijs; 
Aparte bijlage 3: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA); 
Aparte bijlage 4:   Klachtenregeling bij aanbesteden gemeente Woerden 2017 
Aparte bijlage 5:  Werkwijze en spelregels Social Return 2020  
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2. Uitgangspunten aanbesteding 

2.1 Planning aanbestedingsprocedure 

Activiteit ¹) Datum Nadere informatie
Verzenden offerteaanvraag via Tenderned 10 mei 2021 
Uiterste datum stellen vragen 25 mei 2021, 11.00 uur Paragraaf 2.5 
Verzenden nota van inlichtingen 4 juni 2021 Paragraaf 2.5 
Uiterste termijn melden tegenstrijdigheden 
en / of bezwaren 

25 mei 2021, 11.00 uur Paragraaf 2.6 

Uiterste datum indienen inschrijfprijzen via 
Tenderned 

22 juni 2021, 11.00 uur Paragraaf 2.7 

Verzenden (voorlopige) gunning ²) 28 juni 2021 Paragraaf 2.9 
Verzenden bekendmaking gunning 9 juli 2021 Paragraaf 2.9 

¹) aan de planning kunnen geen rechten ontleend worden. Bij aanzienlijke vertraging in bovenstaande planning zal de  
    opdrachtgever de inschrijvers hier zelf tijdig over berichten. 

²) besluit door het colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater en de  gemeente Woerden of indien  
    van toepassing een in mandaat genomen besluit. 

2.2 Communicatie 

Alle communicatie dient digitaal te verlopen via Tenderned.nl. Website adres: http://Tenderned.nl/. 

Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan mondelinge uitspraken, toezeggingen en suggesties 
van medewerkers en / of adviseurs van de opdrachtgevers, gedaan in het kader van de 
aanbestedingsprocedure. Inschrijvers kunnen zich slechts beroepen op schriftelijke informatie 
verstrekt door of namens de opdrachtgevers. 

Het is inschrijvers verboden, op straffe van uitsluiting, contact te zoeken met projectgroep leden, 
beoordelingscommissie en / of medewerkers van de gemeente Oudewater om informatie in te winnen 
omtrent deze aanbesteding anders dan genoemd in deze offerteaanvraag 
Voor de gehele aanbesteding geldt dat alle correspondentie en overige documenten dienen te zijn 
gesteld in de Nederlandse taal of dat de inschrijvingsdocumenten dienen te zijn gesteld in de 
Nederlandse taal. Ook bij de uitvoering van de overeenkomst geldt dat de Nederlandse taal als 
voertaal moet worden gebruikt. 

2.3 Wettelijke grondslag en klachtenregeling 

Het onderhavige project betreft een overheidsopdracht voor werken conform artikel 1.1 van de 
Aanbestedingswet 2012. De gemeente Oudewater heeft ervoor gekozen een meervoudig 
onderhandse aanbestedingsprocedure conform hoofdstuk 7 van het ARW 2016 te doorlopen ten 
behoeve van het selecteren van een Opdrachtnemer.  

Op deze aanbesteding is het Nederlands recht van toepassing. 

Voor een klacht ten aanzien van deze aanbesteding wordt verwezen naar de ‘Klachtenregeling bij 
aanbesteden gemeente Woerden 2017’, vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 31 januari 2017, inwerkingtreding d.d. 14 maart 2017. Deze is als aparte bijlage 4 bij 
deze offerteaanvraag toegevoegd. Een eventuele klacht kan per elektronische post (e-mail) ingediend 
worden bij klachtenmeldpuntaanbestedingen@woerden.nl.  

Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze aanbestedingsprocedure.  

2.4 Samenstelling opdracht en percelen 

De aanbesteding betreft één opdracht. De opdracht wordt niet opgedeeld in percelen. Vanuit 
kostenefficiëntie en doorlooptijd heeft een zekere schaalgrootte de voorkeur. Schaaleffecten, 
leereffecten, ontwerp- en uitvoeringsoptimalisaties worden zo optimaal benut, en tegelijk worden 
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transactiekosten en apparaatskosten beperkt. Door toename van repeterende effecten en het aantal 
vrijheden kunnen optimalisaties ten volle worden benut. Meer percelen betekent meer raakvlakrisico’s 
en afstemming en meer contractbewaking. Dit is ongewenst en risico- en kostenverhogend voor 
Opdrachtgever.

2.5 Indienen vragen en nota van inlichtingen 

De inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om eventuele vragen naar aanleiding van de 
offerteaanvraag via Tenderned in te dienen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
 Vragen kunnen uitsluitend via Tenderned worden ingediend op het website adres:

http://Tenderned.nl/; 
 Inschrijvers dienen bij het stellen van vragen duidelijk te verwijzen naar de hoofdstuk-, paragraaf- 

of bijlagennummers, alsmede naar de paginanummers; 
 De vragen dienen uiterlijk voor de in de planning (paragraaf 2.1) genoemde datum en tijdstip ge-

upload te zijn bij de betreffende Aanbesteding op de site van Tenderned; 
 De vragen worden conform de planning (paragraaf 2.1)  beantwoord en gelijktijdig in een 

geanonimiseerde nota van inlichtingen verstuurd via Tenderned; 
 Een inschrijver kan de opdrachtgevers verzoeken om bepaalde informatie niet in de nota van 

inlichtingen op te nemen indien openbaarmaking van deze informatie schade zou toebrengen aan 
de gerechtvaardigde economische belangen van de inschrijver. Bij het indienen van deze 
betreffende vragen dient inschrijver te motiveren waarom de vragen en antwoorden individueel 
behandeld moeten worden. 

 Alle verstrekte inlichtingen of aanwijzingen die worden opgenomen in de nota van inlichtingen zijn 
voor elke inschrijver bindend. 

2.6 Tegenstrijdigheden en / of bezwaren 

Deze offerteaanvraag is met zorg samengesteld. Mocht de inschrijver desondanks tegenstrijdigheden 
of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient de inschrijver deze tegenstrijdigheden, 
onvolkomenheden en eventuele bezwaren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk conform de in de 
planning genoemde datum en tijd (zie paragraaf 2.1) aan de opdrachtgever via Tenderned kenbaar te 
maken. Indien een inschrijver nalaat (tijdig) of op juiste wijze een dergelijke opmerking te maken of 
verzoek in te dienen, kan de inschrijver geen enkel beroep (in rechte) meer doen op enige 
tegenstrijdigheid, onjuistheid en/of onduidelijkheid in de offerteaanvraag en/of bijbehorende 
documenten en verliest hij dienaangaande zijn rechten. Met verwijzing naar het Grossmann - arrest 
kan het nalaten van het aangeven van eventuele tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en / of 
bezwaren consequenties hebben voor eventuele aanspraken. 

 Achteraf (na opdrachtverstrekking) kan geen beroep doen op meer- en of minder werk ten 
gevolge van de onduidelijkheden, onjuistheden of tegenstrijdigheden in het bestek en de 
overige bijbehorende documenten. De opdrachtgever draagt dan de verantwoordelijkheid de 
opdracht volledig uit te voeren conform het bestek en de overige bijbehorende documenten. 

 De opdrachtnemer is verplicht de dienst uit te voeren naar de bepalingen van de 
overeenkomst zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding te kunnen 
doen gelden dan in de gevallen, waarin dat bepaaldelijk voorgeschreven of kennelijk bedoeld 
is. Hij is verplicht al datgene te verrichten, wat naar de aard van de overeenkomst door de 
wet, de billijkheid of het gebruik wordt gevorderd. 

 Het hiervoor gestelde geldt niet voor meer- en minderwerk als gevolg van bestekwijzigingen. 

2.7 Vorm en indienen offerte 

Door een offerte in te dienen bevestigt inschrijver akkoord te gaan met de voorwaarden en de 
bepalingen zoals opgenomen in deze offerteaanvraag en de wijzigingen hierop tot stand gekomen in 
de nota van inlichtingen.  

De offerte dient via Tenderned bij de betreffende aanbesteding te worden aangeleverd met de 
volgende minimumeisen: 
 Ingevulde en rechtmatig ondertekende bijlage 3 Uniform Europees Aanbestedingsdocument,  
 Ingevulde en rechtmatig ondertekende bijlage: Plan van Aanpak; 
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 Ingevulde en rechtmatig ondertekende bijlage 2: Inschrijvingsbiljet / inschrijfprijs 
 Indien als combinatie ingeschreven wordt (zie paragraaf 3.3): Ingevulde en ondertekende 

verklaring; 
 Indien sprake is van dochter / holding onderneming, conform paragraaf 3.3.: Ingevulde en 

ondertekende verklaring. 

Bij het indienen van de inschrijving dient inschrijver de formats te gebruiken en in te vullen zoals deze 
bij de aanbesteding zijn verstrekt. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om wijzigingen in deze formats 
aan te brengen, tenzij dit specifiek is vermeld. 

De termijn van gestanddoening van de offerte is – in afwijking van artikel 7.20.1 ARW 2016 -  50 
dagen, gerekend vanaf  uiterste datum van indienen van de offertes (zie paragraaf 2.1). 

De uiterste datum voor inschrijvers om hun inschrijfprijs te uploaden is genoemd in de planning (zie 
paragraaf 2.1). Voor dit tijdstip dient de inschrijver niet alleen de gevraagde documenten separaat via 
Tenderned te uploaden, maar ook zijn inschrijving volledig af te ronden (zie Handleiding inschrijven op 
meervoudig onderhandse procedures).  

Varianten 
Varianten worden niet gevraagd en zijn uitgesloten. 

Voorwaarden 
Met het indienen van een offerte geeft inschrijver aan geen bezwaar te hebben tegen het instellen van 
een eventuele verificatie van de door u verstrekte gegevens aan of namens de opdrachtgevers. 

Offertes en inschrijvingsbiljetten / inschrijfprijzen ingediend na bovengenoemde termijn worden niet in 
behandeling genomen. De inschrijver is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct 
indienen van de offerte. Inschrijvers dienen ruim van te voren aan te vangen met elektronisch 
inschrijven om vertragingen, zoals door een internetstoring, voor te zijn. Deze vertragingen zijn voor 
rekening en risico van de inschrijver. 

Indien bij Tenderned een storing optreedt van meer dan 15 minuten in de laatste 8 uur voor het einde 
van de inschrijftermijn en inschrijver hierdoor niet tijdig de inschrijving kan indienen, dan dient 
inschrijver dit direct te melden bij opdrachtgever bij de inkoopbegeleider van deze aanbesteding, 
Annerieke van der Linde. Annerieke is bereikbaar op annerieke.vd.linde@movares.nl . Daarnaast 
dient inschrijver contact op te nemen met Tenderned over de storing. De opgave van Tenderned over 
de storing is bepalend voor de beslissing van de opdrachtgevers om de inschrijftermijn eventueel te 
verlengen. 

Indien de offerte niet voldoet aan de in deze paragraaf gestelde eisen volgt directe uitsluiting van de 
inschrijver. 

One bidder one bid 
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan slechts één maal (hetzij individueel, hetzij in combinatie 
met andere natuurlijke personen / rechtspersonen, hetzij als hoofd- of onderaannemer) op deze 
aanbesteding inschrijven. Indien de opdrachtgevers hebben geconstateerd dat is ingeschreven in 
strijd met de hiervoor genoemde eisen dan zijn de betrokken inschrijvingen ongeldig 

2.8 Rangorde documenten en UAV 2012 

Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het eerder genoemde document boven de daarna 
genoemde documenten en prevaleert een jongere versie boven een oudere versie. De rangorde is 
daarbij als volgt: 

1. De opdracht; 
2. Nota’s van inlichtingen, inclusief bijlagen; 
3. Deze offerteaanvraag, inclusief bijlagen; 
4. Inschrijvingsbiljet, inschrijver; 
5. Inschrijvingsstaat, inschrijver; 
6. Standaard RAW - Bepalingen 2020 (Standaard 2020). 
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De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische 
installatiewerken 2012 (UAV 2012) zijn, voor zover in de gehele aanbestedingsprocedure niet 
aanvullend of afwijkend is bepaald, van toepassing.  

De opdrachtgevers zien zich genoodzaakt om op onderdelen af te wijken van de UAV 2012. De 
afwijkingen van de UAV 2012 zijn voor de gemeente Oudewater van groot belang gelet op, met name, 
tijdige uitvoering van de opdracht en een vaste prijs voor de gehele opdracht en het uitblijven van 
meerkosten. Gelet op de belangen die met de aanbesteding zijn gemoeid, achten de opdrachtgevers 
die afwijkingen redelijk en proportioneel. De afwijkingen zijn opgenomen in de werkomschrijving.  

Het toevoegen van eigen- of branche voorwaarden wordt gezien als een specifieke afwijzing van de 
door de opdrachtgevers gehanteerde voorwaarden en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan 
deze aanbesteding. 

2.9 Gunningstraject 

Beoordeling offertes 
Na sluiten van de inschrijftermijn worden de inschrijvingen geopend en de ingediende inschrijfstaten 
beoordeeld aan de hand van de in de offerteaanvraag opgenomen minimumeisen, uitsluitingsgronden 
en geschiktheidseisen. Van het openen van de inschrijvingen wordt conform de ARW een proces-
verbaal opgemaakt, deze wordt via Tenderned naar de inschrijvers toegestuurd.  

Een Inschrijving wordt direct terzijde gelegd indien: 
 Niet voldaan wordt aan de ‘werkomschrijving’; 
 Niet voldaan wordt aan de ‘aanbesteding’ zoals beschreven in deze offerteaanvraag; 

Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk tot gunning voor de opdracht in aanmerking komen, wordt 
dit door het lot beslist. De desbetreffende inschrijvers worden hiervan in kennis gesteld en worden 
uitgenodigd om de loting bij te wonen (maximaal twee personen per inschrijver). 

Bewijsmiddelen 
Op eerste verzoek van de opdrachtgevers dient de inschrijver, de bewijsstukken binnen 5 werkdagen 
in te dienen. Het gaat hierbij om de bewijsstukken zoals genoemd in het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument, Aanbestedingswet 2012 (zie ook hoofdstuk 3) en het ARW 2016 (hoofdstuk 
7) indien geëist in deze offertevraag. Indien de genoemde bewijsmiddelen niet of niet tijdig worden 
overlegd, dan wel uit de bewijsmiddelen blijkt dat de offerte niet voldoet aan één of meer van eisen uit 
de offerteaanvraag kunnen de opdrachtgevers de offerte van de desbetreffende inschrijver als 
ongeldig aanmerken, zonder dat deze inschrijver aanspraak kan maken op enige vorm van 
schadevergoeding. 

Gunning 
Gestreefd wordt de uitslag van de beoordeling van de ingediende inschrijvingsbiljetten / inschrijfprijzen 
conform planning (zie paragraaf 2.1) via Tenderned te publiceren.  
Van de beoordeling van de offertes en inschrijvingsbiljetten / inschrijfprijzen wordt een proces-verbaal 
van  (voorlopige) gunning opgesteld dat het volgende bevat: 

1. De naam en het adres van de opdrachtgevers, het onderwerp en de totale beoordeling van 
de opdracht; 

2. De namen van de inschrijvers; 
3. De naam van de inschrijver aan wie de opdracht (voorlopig) gegund is en de motivering van 

deze keuze; 
4. De namen van de afgewezen inschrijvers met motivering van de afwijzing. 

Elke inschrijver wordt gelijktijdig en onder opgaaf van redenen via Tenderned 
bericht omtrent de (voorlopige) gunning. Hierbij worden de ingediende inschrijfprijzen bekend 
gemaakt. Daarbij wordt de naam van de inschrijver aan wie de opdrachtgever (voorlopig) gunt 
vermeld en wordt een kopie van het proces-verbaal bijgevoegd. Aan de (voorlopige) gunning kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

Opdrachtgevers behouden zich het recht voor om de aanbesteding geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of 
definitief te stoppen. Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding van 



_____________________________________________________________________________________________________ 
meervoudig onderhandse aanbesteding Vrouwenbrug Oudewater vervangen brugval en ARBO-maatregelen pagina  - 10 - 

kosten gemaakt in het kader van deze aanbesteding. Wordt besloten de opdracht niet te gunnen of de 
aanbesteding opnieuw te starten, dan worden de inschrijvers hiervan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte gesteld. 

Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van enigerlei kosten in het kader van deze 
aanbesteding. 

Wachtkamerregeling 
De opdrachtgever heeft het recht gebruik te maken van de wachtkamerregeling indien: 

 de overeenkomst met de opdrachtnemer wordt ontbonden voorafgaand aan afronding van de 
werkzaamheden; 

 of de overeenkomst wordt met wederzijds goedvinden voortijdig beëindigd; 
 of de overeenkomst vernietigd wordt; 
 of met de inschrijver die als eerste is geëindigd in deze aanbesteding geen overeenkomst 

wordt afgesloten.  

Deze wachtkamerregeling is van toepassing op alle deelnemers aan de aanbesteding die een 
correcte offerte hebben ingediend (en niet zijn uitgesloten). Het onderstaande wordt bepaald met 
betrekking tot de wachtkamerregeling.  

 De opdrachtgever heeft het exclusieve recht de wachtkamerregeling daadwerkelijk te 
effectueren;  

 De wachtkamerregeling houdt in dat na de vroegtijdige ontbinding , beëindiging of 
vernietiging, de inschrijver die in de beoordeling als tweede is geëindigd (conform het proces 
verbaal van aanbesteding), als eerste in aanmerking komt een overeenkomst te vestigen met 
de opdrachtgever. Op deze overeenkomst zijn alle aanbestedingsdocumenten van zowel de 
aanbestedende partij als de inschrijver van toepassing zoals die golden tijdens de 
aanbesteding; 

 De wachtende inschrijver heeft het recht vanwege hem moverende redenen af te zien van het 
vestigen van een overeenkomst met de opdrachtgever;  

 Indien de inschrijver die als eerste in aanmerking komt voor een overeenkomst   alsnog afziet, 
kan de opdrachtgever ertoe besluiten de opvolgende inschrijver bij aanbesteding te 
benaderen. De facto maken alle inschrijvers alsnog kans een overeenkomst te vestigen. De 
opdrachtgever kan er ook toe besluiten over te gaan de opdracht opnieuw aan te besteden. 

2.10 Ageren tegen gunning 

Een inschrijver die wil ageren tegen de (voorlopige) gunning, dient uiterlijk op de datum genoemd in 
de planning in paragraaf 2.1 een kort geding aanhangig te maken bij de Rechtbank Midden - 
Nederland, postbus 16005, 3500 DA  Utrecht. De inschrijver dient de opdrachtgevers schriftelijk  in 
kennis te stellen. Bij gebreke daarvan zal hij niet - ontvankelijk zijn in enige vordering, waaronder de 
rechten op grond van de Aanbestedingswet, met de strekking dat de gemeente Oudewater aan hun 
voornemen tot opdrachtverstrekking geen gevolg mogen  geven. Een inschrijver die zodanige 
vordering niet tijdig aanhangig heeft gemaakt, heeft geen recht op schadevergoeding ter zake. 

Indien een kort geding aanhangig is gemaakt tegen de (voorlopige) gunning, zal de gemeente 
Oudewater niet overgaan tot gunning van de opdracht, voordat een uitspraak is gedaan, tenzij een 
zwaarwegend belang onverwijlde gunning vereist.  

Daarnaast zal de gemeente Oudewater de overige inschrijvers zo spoedig mogelijk schriftelijk 
mededeling doen van het kort geding. De mededeling bevat een aanduiding van het onderwerp van 
het geschil en hetgeen gevorderd wordt. 

Diegene die enig belang heeft bij voeging of tussenkomst in het aanhangig geding dient deugdelijk en 
met redenen omkleed te verzoeken hem toe te staan zich in dat geding te voegen of tussen te komen. 
Is dit verzoek niet tijdig gedaan, dan is diegene niet-ontvankelijk in hetgeen hij vordert, indien en voor 
zover hetgeen hij vordert bij wege van voeging of tussenkomst gevorderd had kunnen worden. 

2.11 Geheimhouding 
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Inschrijver mag geen enkele informatie welke in het kader van dit project beschikbaar komt, aan 
derden ter beschikking stellen, met uitzondering van voor het onderhavige project door de inschrijver 
in te schakelen partners, onderaannemers of hulppersonen. In een dergelijk geval blijft de inschrijver 
verantwoordelijk voor de geheimhouding door die in te schakelen partners, onderaannemers of 
hulppersonen. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de gemeente Oudewater mag de 
informatie aan overigen dan de genoemde partners, onderaannemers en hulppersonen worden 
verstrekt. Inschrijver is verantwoordelijk dat functionarissen van zijn of haar onderneming zich 
onthouden van verklaringen van welke aard dan ook, die andere betrokkenen kunnen schaden. 
Inschrijver is verantwoordelijk dat vanuit zijn of haar onderneming, of door zijn of haar onderneming 
voor het onderhavige eventueel in te schakelen partners, onderaannemers of hulppersonen geen 
publiciteit aan dit project zal worden gegeven, anders dan na schriftelijke toestemming van de 
gemeente Oudewater. 

2.12 Social Return 

Social Return on Investment is onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De 
gemeente Oudewater hechten grote waarde aan het verbeteren van de positie van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor nemen de gemeenten bij aanbestedingen waar mogelijk Social 
Return verplichtingen op. Bij deze aanbesteding is Social Return als contractvoorwaarde opgenomen, 
waarbij in het contract staat opgenomen dat 2% van de totale inschrijfsom als Social Return 
verplichting gerealiseerd moet worden. In de bijlage 5 ‘Werkwijze en spelregels Social Return 2020 
Woerden’ staat opgenomen hoe deze contractverplichting ingevuld moet worden.   
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3. Eisen aan inschrijver en samenwerkingsverbanden 

Alleen de door de opdrachtgevers uitgenodigde ondernemers kunnen inschrijven op deze 
aanbesteding.  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische  
prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden  
(planet): de triple-P benadering. 

Inschrijvers dienen bekend te zijn met algemene, van overheidswege gestelde wettelijke 
verplichtingen (ofwel eisen) inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en 
arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland. Inschrijvers kunnen informatie verkrijgen over deze 
verplichtingen bij de belastingdienst, de betreffende ministeries en de Kamer van Koophandel. 

Opdrachtnemer moet zich houden aan gangbare normen en waarden op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden, zoals redelijke beloning voor werknemers, geen kinderarbeid en geen 
discriminatie. In de door Nederland geratificeerde verdragen van de International Labour Organisation 
(ILO) zijn fundamentele arbeidsnormen vastgelegd. Dit betreft onder andere het verbod op 
kinderarbeid, het verbod op gedwongen tewerkstelling en het verbod op discriminatie op de werkplek. 

3.1 Uitsluitingsgronden 
 Bij het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen e.d. bij meervoudig onderhands aanbesteden 

zijn  artikel 2.86  en artikel 2 87 van de Aanbestedingswet 2012 en ARW 2016, hoofdstuk 7 van 
toepassing en volgt uitsluiting. De opdrachtgevers kunnen van uitsluiting afzien indien artikel 
2.86a, 2.87a of 2.88 van toepassing is. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument. Een handtekening onder de aanbiedingsbrief geldt ook als 
ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. 
De uitsluitingsgronden zijn van toepassing op iedere deelnemer in een combinatie. De inschrijving 
dient dan ook in voorkomende gevallen van iedere deelnemer in een combinatie een volledig en 
waarheidsgetrouw ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument te bevatten. Indien op één  der deelnemers in een combinatie een 
uitsluitingsgrond van toepassing is, zal de combinatie van de verdere aanbestedingsprocedure 
worden uitgesloten. 

Door middel van een door de minister van Justitie afgegeven gedragsverklaring (zie 
Aanbestedingswet 2012, artikel 1.20 en ARW 2016, hoofdstuk 7) en de bewijsstukken genoemd in 
artikel 2.89 van de Aanbestedingswet 2012 of ARW 2016, hoofdstuk 7 kan worden aangetoond 
dat de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn.  

 Concurrentievervalsing leidt tot uitsluiting. Indien een inschrijver dan wel onderaannemer - op 
verzoek van de opdrachtgevers - niet kan aantonen dat de inschrijving onafhankelijk van de 
andere inschrijvers is opgesteld en de vertrouwelijkheid hierbij in acht is genomen, dan wel op 
andere wijze sprake is van concurrentievervalsing, dan leidt dit tot uitsluiting van alle 
inschrijvingen waarbij de inschrijver dan wel onderaannemer is betrokken. Daarnaast kunnen de 
opdrachtgevers de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het vermoeden van 
concurrentievervalsing informeren en de ACM verzoeken de mededingingsrechtelijke positie van 
de betreffende inschrijver nader te onderzoeken. Indien de ACM tot onderzoek overgaat en indien 
uit het onderzoek blijkt dat de betreffende inschrijver zich schuldig maakt aan vervalsing van de 
mededinging, dan volgt uitsluiting van de inschrijver van de verdere aanbesteding. 

3.2 Samenwerkingsverbanden 

Onderaanneming 
Inschrijvers kunnen de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht op zich 
nemen, maar voor bepaalde (onder)delen van de opdracht ook, onder voorbehoud van goedkeuring 
van de opdrachtgevers, samenwerken met een onderaannemer. De aansprakelijkheid voor deze 
onderaannemer berust in dat geval volledig bij de inschrijver.  
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Combinaties 
Een combinatie van bedrijven kan gezamenlijk als één inschrijver inschrijven.  

In geval van een combinatie van inschrijvers zal bij de inschrijving een ondertekende verklaring 
moeten worden overlegd waaruit blijkt: 

Dat de leden van de combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige 
en juiste uitvoering van de overeenkomst in al zijn onderdelen. 
De naam van de combinant die als vertegenwoordiger zal optreden en bevoegd is de  combinatie te 
vertegenwoordigen en te binden. 

Deze verklaring dient als aanvullend document bij het indienen van de offerte ge-upload te worden via 
Tenderned (aanvullende documenten). 

Holding / dochteronderneming  
 Van een concern mogen slechts meerdere ondernemingen zich inschrijven als inschrijver 

(zelfstandig, in combinatie, of als onderaanneming), indien zij - op verzoek van de opdrachtgever - 
kunnen aantonen dat zij ieder de inschrijving onafhankelijk van de andere inschrijvers (waaronder 
de inschrijvers die deel uitmaken van hetzelfde concern) hebben opgesteld en de 
vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door één van de betreffende 
inschrijvers worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern 
behorende inschrijvers. 

 Inschrijver dient bij de offerte, indien van toepassing een verklaring van de moedermaatschappij in 
de zin van artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek bij te voegen. Uit de verklaring moet blijken dat 
de moedermaatschappij onvoorwaardelijk garant staat voor de door de dochtermaatschappij op 
zich te nemen verplichtingen. Deze verklaring dient als aanvullend document bij het indienen van 
de offerte ge-upload te worden via Tenderned (aanvullende documenten). 

Beroep op middelen derde(n) 
De inschrijver kan zich beroepen op de financiële- en economische draagkracht en / of technische 
bekwaamheid van derde(n). Deze derde kan een onderaannemer zijn. In geval van beroep op 
middelen derde(n) dient de inschrijver het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen. 
Indien de inschrijver beroep doet op middelen van derde(n), dient de inschrijver na verzoek van de 
opdrachtgevers de daarbij behorende bewijsstukken binnen de gestelde termijn te overleggen (zie 
paragraaf 3.2). Tevens dient inschrijver, op verzoek van de opdrachtgevers, een bewijs te kunnen 
aanleveren waaruit blijkt dat er daadwerkelijk over de middelen van de derde beschikt kan worden en 
hoe de derde ingezet gaat worden. Indien beroep wordt gedaan op een derde vanwege dienst 
beroepsbekwaamheid, dienen de leveringen / werkzaamheden, waarop de beroepsbekwaamheid 
betrekking heeft, na ingang van de overeenkomst ook daadwerkelijk te worden uitgevoerd door 
genoemde derde. 
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4. Gunningscriterium 

Gunning vindt plaats aan de niet-uitgesloten inschrijver die de economisch meest voordelige 

inschrijving op basis van: laagste prijs heeft geoffreerd. De motieven van de gemeente Oudewater om  

op basis van het criterium ‘laagste prijs’ te gunnen zijn de volgende:  

a. De gemeente Oudewater is van oordeel dat de opdracht niet voldoende onderscheidend is om op 

basis van gunningscriteria een objectief en onderscheidend oordeel te kunnen baseren. Dit 

omdat de eisen in het opgestelde bestek zodanig zijn geformuleerd, dat na het voldoen aan deze 

eisen door de gemeente Oudewater geen (economische) waarde meer toe te kennen is aan 

alternatieven. 

b. Het uitvoeren van het werk is gebonden aan strikte voorwaarden die in de werkomschrijving 

worden omschreven. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om aan de huidige wet- en regelgeving 

te voldoen. Binnen deze voorwaarden is voor de Ondernemer door de gemeente Oudewater 

geen ruimte gelaten waarop een onderscheidende aanbieding kan worden gebaseerd.  

Strategisch en manipulatief inschrijven is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting. Voor alle prijs 
onderdelen dient een reële prijs te worden aangeboden. 

Manipulatieve inschrijving 
Een manipulatieve inschrijving is niet toegestaan en zal terzijde worden gelegd. Van een 
manipulatieve inschrijving kan sprake zijn wanneer de beoordelingssystematiek zo wordt 
gemanipuleerd dat het daarmee beoogde doel, zoals het innemen van een realistische positie, wordt 
verstoord. Of dat het toepassen van de beoordelingssystematiek onmogelijk wordt gemaakt. 

Strategische inschrijving 
Een strategische inschrijving is ongeldig. Onder strategisch inschrijven verstaat de opdrachtgever het 
volgende. Het inschrijven met irreële percentages of prijzen en het inschrijven met € 0, symbolische 
prijzen of negatieve prijzen. 

Indien er gebruik wordt gemaakt van een RAW bestek zijn 0 bedragen of negatieve bedragen wel 
toegestaan tenzij uitdrukkelijk aangegeven. 

4.1 Abnormaal lage inschrijving 
In verband met het bepaalde in artikel 3.37 van het ARW 2016 geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, 
dat 
wordt vermoed dat een inschrijving abnormaal laag is indien: 
1. er ten minste 4 inschrijvingen zijn ontvangen, en 
2. de inschrijvingssom meer dan 50% lager is dan het gemiddelde van alle overige 
Inschrijvingssommen, en  
3. de inschrijvingssom meer dan 20% lager is dan de opvolgende inschrijvingssom 
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5. Werkomschrijving 

De werkomschrijving is als bijlage 1 bijgevoegd. Voor de technisch inhoudelijke aspecten wordt 
verwezen naar die bijlage.  

Op die plaatsen in de werkomschrijving waar mogelijkerwijs wordt gesproken over merknamen, typen, 
fabricage procedés etc. en waarbij het wellicht handelt om een unieke zaak, dient daaronder te 
worden verstaan: het betrokken product, dan wel een daaraan gelijkwaardig product (aan te tonen 
door de inschrijver en voorafgaand aan uitvoering goed te keuren door opdrachtgever). 

Indien de ingediende offerte niet voldoet aan de eisen gesteld in de werkomschrijving het bestek, volgt 
directe uitsluiting van het vervolg van de aanbesteding en komt inschrijver niet langer in aanmerking 
voor gunning van het werk. 

Kwaliteitsborging 
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het 
bepaalde in Artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). 
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Werkwijze en spelregels Social Return 01-02-2020 
 
 
De gemeenten Woerden en Oudewater hechten grote waarde aan het verbeteren van de positie van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor nemen de gemeenten Woerden en Oudewater 
bij aanbestedingen waar mogelijk Social Return verplichtingen op. 
Dit houdt in dat u als opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht een percentage van de 
opdrachtsom invult door social return. Deze invulling geldt ook als er sprake is van meerwerk binnen 
de opdracht. Dit kan worden ingezet als contractvoorwaarde of als gunningscriterium. 
In de meeste gevallen bent u verplicht om 2% van de opdrachtsom in te zetten voor social return. 
Soms valt dit percentage hoger of lager uit of wordt er een vast bedrag afgesproken. In deze 
handleiding geven we aan hoe u invulling kunt geven aan social return. Daarnaast laten we zien hoe 
de bouwblokkenmethode werkt om uw inspanningen voor de social return verplichting – de 
inspanningswaarde - te meten. 
 
Inspanningen in bouwblokken 
 
Om de waarde van de inspanningen voor de social return verplichting te meten, gebruiken we de 
bouwblokkenmethode. Daarbij wordt de gerealiseerde waarde van social return uitgedrukt in 
inspanningswaarde. Deze inspanningswaarde staat niet in relatie tot de werkelijke uitgaven aan 
bijvoorbeeld uitkeringen en loon, maar heeft te maken met de afstand van de doelgroep tot de 
arbeidsmarkt en de inspanning die u levert om kansen te creëren voor de doelgroep social return. 
 

Bouwblokken In dienst nemen van werkloos 
werkzoekenden  

Inspanningswaarde social return op basis van 
jaarcontract fulltime (36 uur per week) 

Participatiewet € 40.000,00  

Doelgroep banenafspraak € 50.000,00  

Praktijkleerplaats voor Praktijk- en Voortgezet Speciaal 
Onderwijs/werkplek voor Entree-opleiding € 35.000,00  

WIA/WAO € 40.000,00  

WW € 20.000,00  

MBO BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) niveau 2, 3 
en 4 € 35.000,00  

MBO BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) niveau 2, 3 
en 4 € 20.000,00  

Niet uitkeringsgerechtigde (werkloos werkzoekende) € 10.000,00  

Bonussen bij het in dienst nemen van werkloos 
werkzoekenden   

Werkzoekende is ouder dan 50 jaar Bonus € 10.000 

Statushouders en personen met een taalachterstand Bonus € 10.000 

Aanbieden vast dienstverband Bonus € 10.000  

Maatwerk   

Het inkopen van producten en diensten bij sociaal 
ondernemers en/of sociale werkvoorzieningen Factuur van de gemaakte kosten (excl. btw) 
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Hulp, steun of kennis bieden aan een sociaal initiatief 
Per medewerker € 100,00 per besteed uur (tenzij anders 
afgesproken) 

Delen van kennis, expertise en/of middelen met de 
doelgroep social return 

Factuur van de gemaakte kosten of per medewerker € 
100,00 per besteed uur (tenzij anders afgesproken) 

Mobiliteit van doelgroep social return In overleg met de adviseur social return 

Ontwikkeltrajecten voor doelgroep social return In overleg met de adviseur social return 

 
 
Toelichting op tabel 
 

• De Participatiewet is ingegaan vanaf 1 januari 2015 en vervangt de Wet sociale 
werkvoorziening (WSW), Wet werk en bijstand (WWB) en een deel van de Wajong 

• WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
• WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
• Doelgroep banenafspraak: doelgroep van de participatiewet met een indicatie banenafspraak 

uitgegeven door het UWV, (voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) 
en praktijkonderwijs (pro), mensen met een WSW-indicatie, Wajongers met arbeidsvermogen. 

 
 
Invulling Social Return 
 
U kunt op verschillende manieren invulling geven aan social return. U kunt dit bijvoorbeeld doen door: 

• Duurzaam betaald werk aan werkloos werkzoekenden aan te bieden. 

• Werkzoekenden uit de doelgroep social return te ondersteunen bij het vergroten van hun 
kennis, vaardigheden en arbeidsritme om de stap naar duurzaam betaald werk te kunnen 
maken. 

• Een stage- en/of leerwerkplek aan te bieden. 

• Sociaal in te kopen. Neem producten en/of diensten af van sociale ondernemingen of sociale 
werkvoorzieningen die medewerkers in dienst hebben uit de doelgroep. 

• Uw kennis, expertise en/of middelen met de doelgroep te delen: u kunt een klas van een 
praktijkschool adopteren, een cursus geven, scholing aanbieden of een rondleiding door uw 
bedrijf verzorgen. 

• In scholing en ontwikkeling van de bij u werkzame social return medewerkers te investeren 
waardoor deze mensen duurzaam aan het werk kunnen blijven. Dit kan uiteindelijk ook bij een 
andere werkgever zijn 

• Initiatieven te ondersteunen van inwoners die projecten ontwikkelen gericht op het versterken 
van de sociale basis. Het gaat om thema’s als talentontwikkeling, meedoen, 
gemeenschapskracht, veilige omgeving, werk, wonen, rondkomen, onderwijs en gezondheid. 

 
Kaders invulling social return 
 

• De invulling van social return is maatwerk. Fermwerk denkt graag met u mee over de 
mogelijkheden en kansen hoe u social return het beste invult binnen uw bedrijf. 

• Social return activiteiten mogen binnen de opdracht worden uitgevoerd, maar ook elders in uw 
organisatie of bij uw onderaannemer of leverancier. 

• U blijft hoofdverantwoordelijk voor het nakomen van de social return verplichting. 

• De social return verplichting moet binnen de looptijd van uw opdracht gerealiseerd en 
verantwoord worden. 

• Het in dienst nemen van een werkloos werkzoekende geldt als invulling van social return voor 
de duur van uw opdracht, met een maximum van 4 jaar als invulling social return. 

• Hebt u maximaal zes maanden voor gunning van de opdracht een medewerker uit de 
doelgroep aangenomen? Deze inzet wil de gemeente graag belonen waarderen. Dan geldt 
als invulling van social return de datum van de gunning tot maximaal 12 maanden na aanvang 
van de arbeidsovereenkomst. 
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Proces na gunning 
 
Is de opdracht definitief aan u gegund? Neem dan binnen een week contact op met Ferm werk 
(socialreturn@FermWerk.nl) voor een adviesgesprek. Samen stelt u een plan van aanpak op. Hierin 
staat: 
1. een korte omschrijving van de werkzaamheden binnen de opdracht 
2. ideeën hoe u werkzoekenden van Gemeenten Woerden en/of Oudewater betrekt bij de invulling 
van social return 
3. de (verwachte) opdrachtsom en in te vullen social returnwaarde 
4. de bouwblokken die worden ingezet met een schatting van de in te vullen inspanningswaarde 
 
Het resultaat van deze fase is een plan dat concreet en realiseerbaar is. U zorgt ervoor dat het plan 
binnen drie weken na het adviesgesprek wordt voorgelegd aan Fermwerk. Fermwerk kan deze termijn 
op uw verzoek schriftelijk verlengen tot maximaal twaalf weken. 
 
Meer informatie 
Met vragen of opmerkingen over social return kunt u terecht bij socialreturn@Fermwerk.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:socialreturn@FermWerk.nl
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1 Algemene informatie 

Dit document betreft een Veiligheid- en Gezondheidsplan Ontwerpfase voor de te verrichten werkzaamheden 
van het Definitief Ontwerp (hierna te noemen: DO): Vrouwenbrug Oudewater: Vervanging brugval  
 
Project:  
De Vrouwenbrug in de gemeente Oudewater is aan renovatie toe. Met name het brugval en delen van de 
civiele constructie zijn in slechte staat. Op basis van een vooronderzoek uitgevoerd door IV-Infra is door de 
gemeente Oudewater het besluit genomen om het gehele brugval te vervangen. 
 

1.1 Geldigheidsduur V&G-O plan en actualisatie 

Met het V&G-plan Ontwerpfase geeft de opdrachtgever inzicht in de project specifieke risico's en 
bijbehorende -beheersing. Hiermee vult de opdrachtgever zijn eigen verantwoordelijkheid in vanuit 
Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 2 afdeling 5 (Bouwproces), en faciliteert opdrachtgever de 
aannemer om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden vanuit de Arbeidsomstandighedenwet.  
 
Geldigheidsduur V&G-O plan  
Dit V&G-O plan is niet meer actueel en moet aangepast worden: 

• op het moment dat er in het ontwerpproces een andere keuze gemaakt wordt; 

• indien de uitvoeringsvorm veranderd. 
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2 Algemene gegevens bouwwerk 

2.1 Project 

Definitief Ontwerp : Vrouwenbrug Oudewater: Vervanging brugval  
Versie : 1.1 
Datum : 06-05-2021 
 

2.2 Contractvorm / projectfase 

Contractvorm: Werkomschrijving 
Projectfase: DO 
 

2.3 Regels en voorschriften 

Naast de in het DO opgenomen documenten, zijn de hieronder genoemde veiligheidsregels en -voorschriften 
specifiek op dit project van toepassing: 

- Arbowet en onderliggende documenten; 
- Arbo catalogus SAS 
- NEN3140 – NEN3840; 
- CROW96B, werk in uitvoering; 
- Algemene Plaatselijke Verordening; 
- Wet geluidshinder; 
- Regels en voorschriften provincie Utrecht; 
- Regels en voorschriften gemeente Oudewater. 

 

2.4 Globale omschrijving 

De Vrouwenbrug in de gemeente Oudewater is aan renovatie toe. Met name het brugval en delen van de 
civiele constructie zijn in slechte staat. Op basis van een vooronderzoek uitgevoerd door IV-Infra is door de 
gemeente Oudewater het besluit genomen om het gehele brugval te vervangen. De Vrouwenbrug is een 
beweegbare ophaalbrug tussen Oudewater en Linschoten. 
De brug ligt over de Lange Linschoten. 
 
De werkzaamheden voor dit project zijn samengevat als volgt te beschrijven: 

• realiseren van een veilige werkplek; 

• - Vervangen bestaande brugval door volledig nieuw stalen brugval inclusief de 
volgende onderdelen: 
- leuningen; 
- grendelmechanisme; 
- rij-ijzers; 
- opleggingen; 

vooropleggingen (3 stuks); 
achteroplegging tussen de draaipunten. 

• Aanbrengen en bevestigen additionele ballast ten behoeve van het balanceren 
van het toegenomen valgewicht; 

• Vervangen van leuningen op landhoofden; 

• Vervangen hoofdraaipunten inclusief stoelen en verankering; 

• Aanpassen voegovergangen inclusief verbinding; 

• Aanvullen landhoofden met gestabiliseerd zand-cement in geo-textiel; 

• Herstellen en bij de uiteinden verhogen betonnen stoepranden; 

• Aanbrengen remvoorziening op bestaande aandrijving; 

• Vervangen/aanbrengen van stalen afschermpalen op hoekpunten object; 

• Aanbrengen waarschuwingsstickers op ASB-kasten en nabij tandheugel; 
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• Opstellen bedien- en onderhoudsvoorschrift; 

• Aanbrengen smeerleidingen op draaipunten van brugconstructie; 

• Aanbrengen slijtlaag op brugval; 

• Aanbrengen stopstrepen op wegdek; 

• Aanbrengen afzetlint op oostelijk landhoofd; 

• Vervangen/aanbrengen hangsloten, afsluitbomen, grendelmechanisme en 
brugaandrijving in hoofdsleutelsysteem. 
 

2.5 Locatie 

De Vrouwenbrug is een beweegbare ophaalbrug tussen Oudewater en Linschoten. De brug ligt over de Lange 
Linschoten. De brug stamt uit eind jaren 60 (vermoedelijk bouwjaar 1967). De brug ligt in een relatief 
verkeersluwe weg en De Lange Linschoten wordt niet druk bevaren. Er maken echter regelmatig (zware) 
landbouwvoertuigen en melkwagens gebruik van deze brug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1 Luchtfoto werklocatie (bron: Cyclomedia) 
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2.6 Betrokken partijen 

Opdrachtgever: 
Bedrijfsnaam : Gemeente Oudewater 
Adres : De Bleek 10 
Postcode en plaats : Postbus 45 3440 AA, Woerden 
Contactpersoon : Dhr. R. van der Marel 
Telefoon : 14 0348 
E-mail : marel.r@woerden.nl 
 
Ontwerpende partij: 
Bedrijfsnaam : Movares  
Adres : Daalseplein 100 
Postcode en plaats : 3511 SX Utrecht 
Projectmanager : Dhr. J. van Dijk 
Telefoon : 06 516 244 26 
E-mail : john.van.dijk@movares.nl 
V&G-coördinator Ontwerpfase : Dhr T. Roest 
Telefoon : 06 483 474 81 
E-mail : thomas.roest@movares.nl 
 
Directievoerende partij:                        
Bedrijfsnaam : Movares 
Adres : Daalseplein 100 
Postcode en plaats : 3511SX Utrecht 
Contactpersoon : Dhr. J. van Dijk 
Telefoon : 06- 51 62 44 26 
E-mail : john.van.dijk@movares.nl 
 
Uitvoerende partij  
Bedrijfsnaam :  
Adres :  
Postcode en plaats :  
Contactpersoon :  
Telefoon :  
E-mail :  
(totaal) V&G-coördinator Uitvoering :  
Telefoon :  
E-mail :  
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3 Uitvoeringsgegevens  

3.1 Planning 

Geplande aanvangsdatum :  Q3/Q4 2021 
Geplande opleveringsdatum :  Q1 2022 
 

3.2 Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de werkplek 

Aantal werkgevers : 1 á 2 
Aantal zelfstandigen : 1 á 2 
 

3.3 Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de werkplek 

Aantal werknemers : 1 tot 5 
 

3.4 Samenwerking en communicatie 

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen als bedoeld in paragraaf 2.5 en 3.2 moet in het 
V&G-U plan worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en 
communicatie. De totaal V&G-coördinator stelt daartoe een (communicatie-) plan op waarin in ieder geval 
de volgende onderwerpen aan de orde komen: naam, frequentie, vereiste aanwezigen bij en registratie 
van V&G-overleggen, communicatiemiddelen. 
 
De V&G-coördinatie dient een vast onderwerp van bespreking te zijn in de bouwvergaderingen. 
 

3.5 Kennisgeving aan Inspectie SZW 

Na opdrachtverlening, wanneer opdrachtnemer bekend is, wordt indien van toepassing het project door 
de opdrachtnemer namens de opdrachtgever aangemeld bij de betrokken regionale vestiging van de 
Inspectie SZW. De kennisgeving bouwwerk kan worden ingevoerd via: www.inspectieszw.nl. Een kopie van 
deze kennisgeving wordt aan opdrachtgever verstrekt. Tevens wordt een kopie van deze kennisgeving door 
de opdrachtnemer zichtbaar opgehangen op de bouwlocatie. 
 

3.6 Instructie in uitvoeringsfase 

In de uitvoeringsfase is de opdrachtnemer er voor verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar 
geïnstrueerd is over veiligheidsrisico’s en de beheersmaatregelen op de werkplek ( werkplek = 
bouwplaats/omgeving, inclusief aan- en afvoer). 

  

http://www.inspectieszw.nl/
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4 Afstemming V&G-coördinatie ontwerp- en uitvoeringsfase 

Het V&G plan ontwerpfase met eventuele bijlagen vormt de basis voor het V&G plan uitvoeringsfase en 
(aanvullingen op) het V&G-dossier. De V&G coördinatie dient een vast onderwerp van bespreking te zijn in de 
bouwvergaderingen. 
 
Met ondertekening van dit V&G plan ontwerpfase verklaren de V&G coördinatoren (ontwerp- en 
uitvoeringsfase) dat er een overdrachtsbespreking van het V&G plan ontwerpfase heeft plaatsgevonden. De 
V&G coördinator uitvoeringsfase heeft het plan begrepen en is van mening dat hij dit plan kan omvormen tot 
een V&G plan uitvoeringsfase.   
 

V&G coördinator ontwerpfase V&G coördinator uitvoeringsfase 

Naam:   

Datum:   

Handtekening  

 
Opmerkingen t.a.v. de overdracht 
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5 Risico-inventarisatie & evaluatie en de veilige werkplek  

5.1 alle Arbo risico’s 

Zie Excel werkblad 1. 
In algemene zin is aan het betreden van en het werken binnen ondergrondse ruimtes een aantal 
specifieke ARBO-risico’s verbonden.  
In het V&G-plan uitvoeringsfase dient, voor zover van toepassing, te worden aangegeven hoe deze 
risico’s worden geëlimineerd respectievelijk beheerst. 
 

5.2 Risico’s naar de omgeving (art 10 AW, voorkomen van gevaar voor derden) 
(Alle arbo-risico’s voor derden/passanten in de directe omgeving van de bouwplaats, zoals 

aanrijdgevaar door projectwerkverkeer etc.) 

Zie Excel werkblad 2. 

5.3 Milieurisico’s 
(Alle milieurisico’s op de projectlocatie en naar de directe omgeving zoals morsen van brandstof etc.) 

Zie Excel werkblad 3. 

5.4 Legenda en risicowegingstabel  

De uitleg voor de risicowegingstabel is te vinden in Excel werkblad EF matrix 
Niveau AHS (De arbeidshygiënische strategie): 

1. Bronaanpak (elimineren); 
2. Afschermen (isoleren); 
3. Collectieve bescherming; 
4. Individuele bescherming. 

 

5.5 V&G keuzes in het ontwerp 

5.6 V&G-keuzen gemaakt in de ontwerpfase 

In onderstaande tabel zijn de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen opgenomen, die in 
verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase zijn gemaakt. 

 

Nr Veiligheidsaspect Veiligheidsrisico V&G-keuze Onderbouwing / toelichting 

1.  Afzetlint Ongewenst 
betreden van het 
werkterrein. 

Visuele markering van het 
werkgebied. 

Afzetlint dient uitgevoerd te zijn 
in een rood-wit gestreepte 
kleurstelling, waardoor duidelijk 
wordt welk gebied is 
afgeschermd voor 
onbevoegden. 

2.  Stopstrepen Betreden van het 
bewegend brugdeel 
op het moment dat 
deze van positie 
verandert. 

Aanbrengen reflecterende 
stopstrepen. 

Door wegdek breed 
reflecterende stopstrepen te 
realiseren is het voor 
toekomstige gebruikers van de 
brug duidelijk waar gestopt dient 
te worden op het moment dat de 
brug in beweging is/ gaat. 

3.  Aanbrengen 
remvoorziening. 

Onverwacht sluiten 
of openen van het 
bewegend brugdeel. 

Monteren van een 
remvoorziening inclusief het 
afstellen. 

Een veerbelaste remklauw die 
aangrijpt op een remschijf 
die op zijn beurt gemonteerd 
wordt op een bestaande of 
nieuwe as die in 
verbinding staat met de reeds 
aanwezige aandrijving. 
Middels een pedaal kan de rem 
gelicht worden zodat de brug 
kan worden. 
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Nr Veiligheidsaspect Veiligheidsrisico V&G-keuze Onderbouwing / toelichting 

bewogen. Op het moment dat 
het pedaal niet wordt bediend is 
de rem 
bekrachtigd en kan het brugval 
niet bewogen worden. 

4.  Aanbrengen 
stalen 
afschermpalen. 

Beschadigen van 
onderdelen van de 
brug door 
wegverkeer. 

Het aanbrengen van stalen 
afschermpalen op de hoeken 
van de landhoofden. 

De palen dienen als 
bescherming tegen (zwaar) 
landbouwverkeer dat met 
regelmaat gebruik maakt van de 
overgang. 
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6 Overzicht documenten 

Bij het opstellen van dit V&G-plan Ontwerpfase zijn de volgende documenten en tekeningen gebruikt: 
 

Omschrijving/titel Versie Datum 
Ontwerprapportage Vrouwenbrug Oudewater 1.0 16-11-2020 

Werkomschrijving Vrouwenbrug Oudewater 0.1 11-02-2021 
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7 Calamiteitenregeling 

 

Belangrijke instanties Contact(personen) Telefoonnummers 

Opdrachtgever 
Gemeente Oudewater 

Dhr. R van Marel 14 0348 

Korps Landelijke Politiediensten N.v.t. 0900 - 8844 
112 - SPOED 

EODD  
(explosieven opruimingsdienst) 

N.v.t. 112 - SPOED 
0345 - 543 300 - Algemeen 

   

Bij de volgende 
onregelmatigheden 

als volgt handelen en direct contact opnemen 
met 

Het vinden van explosieven werk stilleggen EODD 

Onvoorziene breuken 
(ondergrondse) infrastructuur 
(kabels, leidingen) 

bij gevaar voor werkenden: 
werk stilleggen 

Eigenaar van kabels en 
leidingen 

In alle gevallen ook de opdrachtgever op de hoogte stellen. 

 
Deze informatie dient als aanvulling op de t.b.v. de uitvoeringsfase door de uitvoerende partij(en) op te stellen 
lijst met informatie over lokale hulpdiensten, EHBO-post(en), NUTS-bedrijven, bereikbaarheid van het werk, 
en overige informatie die relevant kan zijn bij onregelmatigheden of (ver)storingen op of in de directe 
omgeving van het werk. 
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Legenda

- De brug is ingetekend op basis van hoofdmaatvoering. Definitieve 

  maatvoering volgt uit detaillering door aannemer.

- Alle maatvoering verband houdend met de bestaande constructie 

  op de bouwlocatie controleren.

- Tijdens en na de bouw controleren op vrijloop.

- Alle randafstanden, eindafstanden en steekmaten conform EC3, tenzij 

  anders vermeld.

- Alle maatvoering in mm en graden.

- Alle hoeveelheden zijn ter indicatie.

- Alle bouten kwaliteit 8.8 tenzij anders vermeld.

- Alle moeren in de kwaliteit behorende bij de bout tenzij anders vermeld.

- Hoofddraagconstructie kwaliteit tenminste S355J2+N.

- Leuning kwaliteit tenminste S235J2+N.

- Alle bevestigingsmiddelen thermisch verzinken tenzij anders vermeld.

- Alle lassen uitvoeren als dubbele hoeklas a = 5 tenzij anders vermeld.  

- Alle scherpe hoeken en randen afronden R=2.

- Deksels van assen en lagerhuizen afdichten met o-ringen.

- Draaipunten voorzien van bereikbare smeerpunten met smeernippels t.b.v. 

  smering lagers (toepassen smeerleiding).

- Aansluitvlakken van as- en lagerdeksels nabewerken/vlakken.

- Alle passingen volgens de specificaties van de leverancier, of verificatie 

  door leverancier.

- Conservering: nog nader op te geven
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Openingshoek:

Nieuwe openingshoek a.g.v. hogere leuning.

Hold Leuninghoogte:
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dient de openingshoek gering beperkt te worden. Deze keuze in overleg 
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1 Algemeen 
 

1.1 Opdrachtgever 
Gemeente Oudewater 
Namens het College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 100 
3420 DC Oudewater 
 
Bezoekadres: 
Waardsedijk 219 
3421 NE Oudewater 
Telefoon: 14 0348 
Email: info@oudewater.nl  

1.2 Directie 
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als 
directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012 zal optreden 

1.3 Locatie 
De Vrouwenbrug is een beweegbare ophaalbrug tussen Oudewater en Linschoten.  
De brug ligt over de Lange Linschoten.  
De brug stamt uit eind jaren 60 (vermoedelijk bouwjaar 1967). De brug ligt in een relatief verkeersluwe 
weg en De Lange Linschoten wordt niet druk bevaren. Er maken echter regelmatig (zware) 
landbouwvoertuigen en melkwagens gebruik van deze brug. 
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Situering 

1.4 Algemene beschrijving 
Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

   - Vervangen bestaande brugval door volledig nieuw stalen brugval inclusief de 
   volgende onderdelen: 

o leuningen; 
o grendelmechanisme; 
o rij-ijzers; 
o opleggingen; 

- vooropleggingen (3 stuks); 
- achteroplegging tussen de draaipunten. 

- Aanbrengen en bevestigen additionele ballast ten behoeve van het balanceren 
   van het toegenomen valgewicht; 
- Vervangen van leuningen op landhoofden; 
- Vervangen hoofdraaipunten inclusief stoelen en verankering; 
- Aanpassen voegovergangen inclusief verbinding; 
- Aanvullen landhoofden met gestabiliseerd zand-cement in geo-textiel; 
- Herstellen en bij de uiteinden verhogen betonnen stoepranden; 
- Aanbrengen remvoorziening op bestaande aandrijving; 
- Vervangen/aanbrengen van stalen afschermpalen op hoekpunten object; 
- Aanbrengen waarschuwingsstickers op ASB-kasten en nabij tandheugel; 
- Opstellen bedien- en onderhoudsvoorschrift; 
- Aanbrengen smeerleidingen op draaipunten van brugconstructie; 
- Aanbrengen slijtlaag op brugval; 
- Aanbrengen stopstrepen op wegdek; 
- Aanbrengen afzetlint op oostelijk landhoofd; 

   - Vervangen/aanbrengen hangsloten, afsluitbomen, grendelmechanisme en 
  brugaandrijving in hoofdsleutelsysteem. 

1.5 Tijdsbepaling 
De uiterste opleverdatum van het werk, ongeacht het aantal werkbare werkdagen, wordt gesteld op  
01-03-2022. 
Op deze datum dient de brug volledig functionerend en getest te zijn. 
 
De aanvangsdatum van het werk op locatie is gesteld op 18 oktober 2021 (na vaarseizoen 2021). 
Dit betreft de aanvangsdatum van de werkzaamheden buiten aan de brug. 
 
De benodigde voorbereidende werkzaamheden kunnen na de definitieve gunning gestart worden. 
  
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van 
toepassing. 
 
Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt  
€ 500,00 per dag. 

1.6 Onderhoudstermijn 
De onderhoudstermijn als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden. 

1.7 Kwaliteitsborging 
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).  
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1.8 Evaluatie 
Gedurende de uitvoering van deze werkomschrijving wordt de aannemer op diverse aspecten van het werk 
beoordeeld. Vaste onderdelen van de beoordeling zijn communicatie, veiligheid, planning, organisatie, 
afhandeling van meer- en minderwerk, houding en kwaliteit. Per opdracht kunnen de aspecten variëren. 
De projectevaluatie wordt een vast onderdeel van de bouwvergadering en het bouwverslag. Na oplevering 
van het werk zal een eindevaluatie plaatsvinden. 
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2 Algemene gegevens 

2.1 Tekeningen 
Bij deze werkomschrijving behoort de volgende tekening: 
 
tek. nr.   onderwerp   versie     datum  
WO-01   Vervanging stalen val  1.0  18-02-2021 
  
De volgende documenten (tekeningen) zijn ter informatie bij deze werkomschrijving toegevoegd: 
- Tekening 12042 Afsluitbomen (staalbouw); 
- Tekening 12030 Ophaalbrug N0 205 (staalbouw overzicht); 
- Tekening 2-0834-11-9 overzicht brug (civiel); 
- Tekening 2-0834-11-10 onderbouw (civiel); 
- Tekening 2-0834-11-11 beton details westelijk landhoofd (civiel); 
- Tekening 2-0834-11-12 beton details oostelijk landhoofd (civiel); 
- Tekening 2-0834-11-13 beton details ankers, stootplaten (civiel). 

2.2 Peilen en hoofdafmetingen 
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de tekening aangegeven. De 
tekening wordt desgewenst ten behoeve van de uitvoering digitaal (in CAD-formaat) aan de aannemer ter 
beschikking gesteld. De maatvoering is indicatief. 
 
De aannemer heeft de verplichting om het werk voorafgaande aan de werkzaamheden in te meten. 
 
Het waterpeil op de Lange Linschoten is als volgt: 
- HWS peil -0,120 meter NAP; 
- peil -0,470 meter NAP. 

2.3 Kwaliteitsborging 
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de 
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020), rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten: 
 
Bijwoonpunten: 
B01 - na stralen en voor aanbrengen van de eerste conserveringslaag; 
B02 – eindkeuring conservering in fabriek;; 
B03 – t.b.v. uitvoeren staalwerk. Na het hechten van de kritische delen (vermoeiingsdetails; 
B04 – na het geheel aflassen van de gehele staalconstructie; 
B05 – inmeten bestaande situatie staalconstructie. 
 
In aanvulling op de bovengenoemde bijwoonpunten voor de verschillende onderdelen kan de directie bij 
de beoordeling van het kwaliteitsplan aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar 
risicovol geachte onderdelen van het werk. 

2.4 Bijlage 
- V&G-plan ontwerpfase. 

2.5 Bereikbaarheid van terreinen 
Het werk is bereikbaar via de aanliggende wegen. De aannemer dient af te stemmen met de gemeente wat 
de aanvoerroute betreffende zwaar transport. Dit zal dan in hoofdzaak betrekking hebben op de aanvoer 
van de nieuwe val en afvoer van de bestaande val. 
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3 Beschrijving werkzaamheden 

3.1 Nadere beschrijving 
 

3.1.1. Staalconstructies 
 

Postnr Omschrijving Eenheid Hoeveelheid 
1 Brug   

10 Bestaande situatie   

100010 Slopen bestaande brugval. 
Betreft het slopen van de bestaande brugval. 
Uitvoering. 

- ter keuze aannemer. 
De vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben voor de 
opdrachtgever en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting. 

EUR  

11 Brugval   

110010 Leveren staal t.b.v. brugval 
Het betreft het leveren van staal volgens het bepaalde in hoofdstuk 5 van 
NEN-EN 1090-2 
Overeenkomstig de volgende tekening(en):  
- Tekening blad  WO-01. 
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:   
- Technische bepalingen par. 5.1. 
Brugval: 
  Staalkwaliteit 
  - S355J2+N. 
Troggen: 
  Staalkwaliteit: 
  - S355J2C+N. 
Plaats van levering:  
Op de plaats van verwerking. 
 

kg 6925 

110020 Maken en samenstellen brugval. 
Het betreft het maken van stalen onderdelen en het samenstellen door 
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen volgens het 
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN 1090-2. 
Overeenkomstig de volgende tekening(en):  
- De te maken fabricage tekeningen conform postnr. 171010. 
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:   
- Technische bepalingen par. 5.1. 
Uit staal dat geleverd is volgens postnr 110010. 
Brugdeel: 
  - brugval. 
Uitvoeringswijze: ter keuze van de aannemer. 

st 1 

110030 Transporteren en monteren brugval. 
Transporteren en monteren van alle onderdelen genoemd in postnr 110020. 
Wijze van transporteren en monteren is mede afhankelijk van keuze 
aannemer. 
Het betreft het transporteren en monteren volgens het bepaalde in  

st 1 
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hoofdstuk 9 van NEN-EN 1090-2. 
Overeenkomstig de volgende tekening(en):  
- De te maken fabricage tekeningen conform postnr 171010. 
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:                               
- Technische bepalingen par. 5.1. 
Het betreft het product van postnr 110020. 
Incl. bevestigingsmiddelen. 

12 Leuningwerk   

120010 Leveren staal t.b.v. leuningwerk. 
Het betreft het leveren van staal volgens het bepaalde in hoofdstuk 5 van 
NEN-EN 1090-2 
Overeenkomstig de volgende tekening(en):  
- Tekening blad  WO-01. 
Situering: 
- op brugval en vleugelwanden. 
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:   
- Technische bepalingen par. 5.1. 
Staalkwaliteit bovenstaand onderdeel: 
  - S235J2. 
Plaats van levering:  
Op de plaats van verwerking. 
 

kg 495 

120020 Maken en samenstellen leuningwerk. 
Het betreft het maken van stalen onderdelen en het samenstellen door 
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen volgens het 
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN 1090-2. 
Overeenkomstig de volgende tekening(en):                                       
- De te maken fabricage tekeningen conform postnr. 171010. 
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:  
- Technische bepalingen par. 5.1. 
Uit staal dat geleverd is volgens postnr. 120010. 
Uitvoeringswijze: ter keuze van de aannemer. 

set 1 

120030 Transporteren en monteren leuningen. 
Transporteren en monteren van alle onderdelen genoemd in postnr. 120020. 
Wijze van transporteren en monteren is mede afhankelijk van keuze 
aannemer. 
Het betreft het transporteren en monteren volgens het bepaalde in hoofdstuk 
9 van NEN-EN 1090-2. 
Overeenkomstig de volgende tekening(en):  
- De te maken fabricage tekeningen conform postnr. 171010. 
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:                              
- Technische bepalingen par. 5.1. 
Het betreft het product van postnr. 120020.                                 
Incl. bevestigingsmiddelen. 

set 1 

13 Ballast   

130010 
 

Leveren staal t.b.v. ballast/ ballastkist. 
Het betreft het leveren van staal volgens het bepaalde in hoofdstuk 5 van 
NEN-EN 1090-2 
Overeenkomstig de volgende tekening(en):  
- Tekening blad  WO-01. 
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:   
- Technische bepalingen par. 5.1. 
Staalkwaliteit bovenstaande onderdelen: 

kg 2330 
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Ballastkist: 
  Staalkwaliteit 
  - S355J2+N. 
Ballast: 
  Staalkwaliteit 
  - S235JR. 
Plaats van levering:  
Op de plaats van verwerking. 
 

131020 Maken en samenstellen ballast. 
Het betreft het maken van stalen onderdelen en het samenstellen door 
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen volgens het 
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN 1090-2. 
Overeenkomstig de volgende tekening(en):  
- De te maken fabricage tekeningen conform postnr. 171010. 
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:  
- Technische bepalingen par. 5.1. 
Uit staal dat geleverd is volgens postnr. 130010.           
Uitvoeringswijze: ter keuze van de aannemer. 

set 1 

131030 Transporteren en monteren ballast. 
Transporteren en monteren van alle onderdelen genoemd in postnr. 130020. 
Wijze van transporteren en monteren is mede afhankelijk van keuze 
aannemer. 
Het betreft het transporteren en monteren volgens het bepaalde in hoofdstuk 
9 van NEN-EN 1090-2. 
Overeenkomstig de volgende tekening(en):                                      
- De te maken fabricage tekeningen conform postnr. 171010. 
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:                              
- Technische bepalingen par. 5.1. 
Het betreft het product van postnr. 130020. 
Incl. bevestigingsmiddelen. 

Set  1 

14 Rij-ijzers   

141010 Slopen bestaande rij-ijzers. 
Betreft het slopen van de strippen van de voegovergangen. 
Situering: 

- aan beide zijden van de brugval. 
Van de voegovergangen dienen de horizontale strippen inclusief de 
boutverbindingen te worden verwijderd te worden. 
De achterblijvende onderdelen dienen opnieuw geconserveerd te worden. 
De vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben voor de 
opdrachtgever en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting. 

m 15 

141020 Aanbrengen rij-ijzers. 
Betreft het leveren en aanbrengen van nieuwe strippen van de  
voegovergangen. 
Situering: 

- aan beide zijden van de brugval. 
Uitvoering: 

- bovenliggende strip rij-ijzer minimaal 12mm; 
- boutverbinding; 
deze dient aan de bereden zijde vlak afgewerkt te zijn. 
- conform tabel C1 NEN 6787 wordt een voeg aanbevolen van 10mm en 

       maximaal 20 mm voor voetgangers en fietsers en een maximale     

m 15 
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       hoogteverschil van 5mm. 
       - de voegovergangen dienen thermisch verzinkt te worden; 

- de voegovergangen dienen wit gemarkeerd te worden; 
- conform postnr. 331040 

De volgende werkzaamheden maken deel uit van deze post: 
- het herstellen van de aanliggende verharding ontstaan bij slopen 

bestaande rij-ijzers. 
Staalkwaliteit: 
- S355J2+N. 
 

15 Opleggingen   

151010 Slopen bestaande opleggingen. 
Betreft het slopen van de bestaande opleggingen. 
Situering: 

- op onderstaande foto de 3 vooropleggingen. 
- de achteroplegging is gesitueerd op andere landhoofd. 

 
 

 
 
 
Opleggingen dienen in zijn geheel verwijderd te worden inclusief de 
verankering. 
De vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben voor de 
opdrachtgever en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting. 

st 4 

151020 Aanbrengen opleggingen 
Betreft het leveren en aanbrengen van nieuwe opleggingen inclusief nieuwe 
verankeringen. 
Uitvoering: 

- conform bestaande situatie; 
- i.v.m. benodigde verankering dient bodemplaat ca. 100mm verbreedt 

te worden; 
- verankering; 
- conform postnr. 331030. 

Opleggingen; 
      - vooropleggingen (3 stuks); 
      - achteroplegging tussen de draaipunten. 
 

st 4 

16 Conservering   

161 Aanwezige stalen onderdelen   

161010 Conserveren brugconstructie. 
Betreft het conserveren van alle aanwezige onderdelen van de 

m2 70 
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brugconstructie. 
Uit te voeren werkzaamheden: 

- reinigen en opschuren bestaande staalconstructie tot reinheid St 2: 
- aanbrengen conservering op aanwezige stalen onderdelen. 

 aanbrengen 2 dekkende tussenlagen; 
 aanbrengen eindlaag; kleur conform huidige situatie; 

Uitvoering: 
- conform voorschriften leverancier. 

Te conserveren onderdelen: 
- hameistijlen, 
- hangstangen; 
- bewegingswerk. 

Bovengenoemde opsomming is niet uitputtend. 
De aannemer dient voorzieningen te treffen dat vrijkomend materiaal wordt 
opgevangen. 
De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en 
straalmiddel (voor zover van toepassing) opvangen, verzamelen in 
container(s) en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 
inrichting 

161020 Conserveren brugconstructie (nieuwe onderdelen) 
Betreft het conserveren van alle nieuwe onderdelen van de brugconstructie. 
Uit te voeren werkzaamheden: 

- voorbehandelen staal, nieuwbouw; 
 aanstralen;  

Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik. 
- Aanbrengen conservering op staal nieuwbouw; 

 aanbrengen 2 dekkende tussenlagen; 
 aanbrengen eindlaag; kleur conform huidige situatie; 
 Voorbehandelen en bijwerken staal na montage; 

Verwijderen eventuele zinkzouten. 
Voorbehandelen d.m.v.: aanstralen. 
Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik. 

Uitvoering: 
- conform voorschriften leverancier. 

In de technische bepalingen art. 5.1.1 lid 03 is een eis opgenomen t.a.v. 
luchtdicht aflassen van ruimten die niet geconserveerd kunnen worden. 
De aannemer dient voorzieningen te treffen dat vrijkomend materiaal wordt 
opgevangen. 
De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en 
straalmiddel (voor zover van toepassing) opvangen, verzamelen in 
container(s) en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 
inrichting 

m2 110 

17 Ontwerpwerkzaamheden/ plannen   

171 Detailengineering / Uitvoeringsontwerp   

171010 Fabricage tekeningen. 
Betreft het maken en leveren van de benodigde fabricage tekeningen / 
uitvoeringstekeningen, op basis van de tekeningen, m.b.t. de uit te voeren 
werkzaamheden voor het realiseren van de nieuwe brugval, inclusief 
opleggingen en leuningen. 
Op de tekeningen dienen de ingemeten maten verwerkt te worden. 
Afwijkingen tussen de gemeten waarden en de maatvoering op de 
tekeningen geven geen recht op verrekening. 
Inclusief: 

EUR  
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- Onderdelen op tekeningen voorzien van posnummers; 
- Op tekeningen de toe te passen materialen vermelden; 
- Het opstellen van Materiaallijsten of stuklijsten. 

171020 Ontwerpwerkzaamheden hijsvoorzieningen. 
Betreft het ontwerpen, berekenen  en tekenen van de benodigde 
hijsvoorzieningen en het opstellen van de een hijsplan. 

EUR  

172 Uitvoeringsplannen   

172010 Opstellen fabricageplan. 
Betreft het maken van het deelkwaliteitsplan fabricageplan, als onderdeel van 
het kwaliteitsplan, waarin gedetailleerd beschreven staat op welke wijze de 
brug wordt gefabriceerd en samengebouwd. 

EUR  

172020 Opstellen lasplan. 
Betreft het maken van het deelkwaliteitsplan lasplan, als onderdeel van het 
kwaliteitsplan, waarin minimaal gedetailleerd beschreven staat: 

- op welke wijze de brug wordt samengesteld en wordt (af-) gelast. 

EUR  

172030 Opstellen conserveringsplan. 
Betreft het opstellen van het deelkwaliteitsplan conserveringsplan als 
onderdeel van het kwaliteitsplan.  
In het conserveringsplan dient, voor elk conserveringssysteem, een volledige 
beschrijving van het systeem en de wijze van aanbrengen, inclusief 
voorbehandelingen vermeld te worden. Tevens dient aangegeven te worden 
bewaakt en onder welke omstandigheden de conservering wordt 
aangebracht. 

EUR  

172040 Transport, montage- en afwerkplan. 
Betreft het opstellen van het deelkwaliteitsplan transport, montage- en 
afwerkplan van de brug als onderdeel van het kwaliteitsplan. Het plan dient 
tevens te worden voorzien van transport en montageberekeningen 
betreffende sterkte en stabiliteit. 

EUR  

18 Bewegingswerk   

181 Remvoorziening   

 Situering: 
- locatie remvoorziening. 

 
 

 
 
 

  



 
 

Vrouwenbrug Oudewater 
Vervanging brugval en ARBO-maatregelen     

Werkomschrijving 14/41 
 

181010 Aanbrengen remvoorziening. 
Betreft het leveren en monteren van een remvoorziening inclusief het 
afstellen. 
Uit te voeren werkzaamheden: 

 Het aanbrengen van een veerbelaste remklauw die aangrijpt op een remschijf 
die op zijn beurt gemonteerd wordt op een bestaande of nieuwe as die in 
verbinding staat met de reeds aanwezige aandrijving. 
Middels een pedaal kan de rem gelicht worden zodat de brug kan worden 
bewogen. Op het moment dat het pedaal niet wordt bediend is de rem 
bekrachtigd en kan het brugval niet bewogen worden. 
Uitvoering: 

- conform postnr. 331080. 
Remvoorziening bestaande uit: 

- veerbelaste remklauw; 
- remschijf (corrosiewerend); 
- as; 
- rem. 

 

st 1 

182 Hoofddraaipunten   

182010 Vervangen hoofddraaipunten brugval - landhoofd. 
Betreft het vervangen van de bestaande hoofddraaipunten inclusief het 
afstellen. 
Uit te voeren werkzaamheden: 
Het leveren en monteren van één hoofddraaipunt uit een bolscharnierlager 
dat gemonteerd wordt in de hoofdligger. Hierin wordt een hoogwaardige as 
gestoken die wordt ondersteund door een stoel met tweetal wangen. 
De lagers van de hoofddraaipunten dienen voorzien te zijn van goed 
bereikbare smeerpunten. 
Hoofddraaipunt dient verankerd te worden aan het landhoofd 
Uitvoering: 

- conform postnr. 331080. 

st 1 

183 Bevestiging tussen console en brugval   

 Situering: 
- locatie verbinding console en brugval. 

 

 
 
 

  

183010 Vervangen bevestiging console en brugval 
Betreft het verwijderen van de bestaande bevestigingsmiddelen en vervangen 
door nieuwe bevestigingmiddelen. 
Uitvoering: 

- conform postnr. 331080. 
Bevestiging: 

set 1 
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- bouten voorspannen conform NEN6786:2017 art. 8.1.3.1 (0.7 x fyb). 
Boutkwaliteit 10.9. Diameter conform bestaande situatie. 

184 Grendelmechanisme   

184010 Vervangen grendelmechanisme. 
Betreft het vervangen van het grendelmechanisme. 
Werkzaamheden: 

- verwijderen en afvoeren bestaande grendelmechanisme; 
- aanbrengen van een nieuw mechanisme met een langere hefboom; 
- grendelpen in combinatie met grendelhuis dienen zodanig afgesteld 

te worden zodat het brugval niet/nauwelijks in verticale richting kan 
verplaatsen. 

Uitvoering: 
- conform bestaande situatie; 
- conform postnr. 331080. 

Staal: 
Staalkwaliteit bovenstaande onderdelen: 
- S355J2+N. 
 

set 1 

185 Testen/ metingen   

185010 Uitvoeren testen en metingen. 
Betreft het uitvoeren van de volgende testen. 

- uitbalanceren; 
- meten onbalans; 
- uitvoeren SAT test; incl. opstellen SAT protocol. 
- proefdraaien. 

Alle gegevens en resultaten vastleggen in rapportages en ter goedkeuring 
indienen bij directie. 

EUR  

 

3.1.2. Overige werkzaamheden 
 

Postnr Omschrijving Eenheid Hoeveelheid 
2 Overige werkzaamheden   

21 Afschermpalen   

 Situering: 
- t.p.v. de hoeken van de landhoofden. 
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211010 Verwijderen bestaande palen. 
Betreft het verwijderen en afvoeren van de aanwezige betonnen palen. 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd 
gezag verleende omgevingsvergunning. 
 
 

 
 
 

st 4 

211020 Aanbrengen stalen afschermpalen. 
Betreft het leveren en aanbrengen van stalen afschermpalen. 
Situering: 

- t.p.v. de hoeken van de landhoofden. 
Uitvoering palen: 

- afschermpalen: 
afm.: 219x4,5x1000mm op voetplaat; 
thermisch verzinkt, 2-laags gepoedercoat; 
voorzien van voetplaat 300 x 300 x 15mm; 
verankering M16; 
voorzien van rood/wit reflecterende banden. 

- dienen bescherming te bieden tegen zware (landbouw) voertuigen; 
- afschermpalen dienen afgevuld te worden met beton. Op te nemen in 

beton een 3-tal stekken Ø32 mm, lengte 1000mm per stuk. 
Stekken dienen 500 mm uit te stekken t.b.v. verankering in aan te 
brengen funderingspoeren. 

Aanbrengen funderingspoeren: 
- aanbrengen funderingspoer t.b.v. verankering afschermpalen (rampalen) 

incl. het verrichten van het benodigde grondwerk, bekisting, wapening 
en storten beton. 

- Alle benodigde materialen en werkzaamheden maken deel uit van deze 
post. 
Zoals: 
-benodigd grondwerk, bekisting, wapening e.d. 

- Uitvoering en afmetingen conform post 331050. 
 

st 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
st 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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Voorbeeld afschermpaal. 
 

22 Waarschuwingsstickers   
 Situering 
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221010 Aanbrengen waarschuwingsstickers 

Betreft het leveren en aanbrengen van waarschuwingsstickers. 
Situering: 

- t.p.v. hameistijl (1 stuks); 
- t.p.v. afsluitboomkasten (1 stuks per kast). 

Op de genoemde locaties dienen dienen waarschuwingsstickers aangebracht te 
worden om te wijzen op beknellingsgevaar.  
Stickers: 

- de sticker dient een grootte te hebben van 10cm in driehoek; 
- het materiaal en montage dienen weerbestendig uitgevoerd te worden; 
- op de hameistijl dient een sticker ‘Bewegende delen’ conform NEN - EN - 

ISO 7010, pictogram W025 aangebracht te worden; 
- op beide afsluitkasten nabij het draaipunt / oplegpunt van de afsluitboom 

dient een sticker ‘Knelgevaar’ conform NEN – EN – ISO 7010, pictogram 
W024 aangebracht te worden. 

stuks 3 

23 Smeerleidingen   
 Situering: 

- indicatieve weergave van de leidingloop.  
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231010 Aanbrengen smeerleidingen. 
Betreft het leveren en aanbrengen van smeerleidingen. 
Situering: 

- de smeerpunten van de smeerleidingen van de 
           draaipunten van de hangstangen dienen aangebracht te                                                                  
worden op de hangstang net boven de leuning.  

- de smeerpunten de smeerleidingen van de hoofddraaipunten en 
           de draaipunten van de balans dienen aangebracht te worden op de        
hameistijlen op ca. 1,25m vanaf de grond.  
Uitvoering: 

- de smeerleidingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden met 
           RVS leidingen; kwaliteit RVS 316; 

- waar flexibiliteit noodzakelijk is (nabij draaipunten) kan er een rubber 
           leiding worden toegepast; 

- conform post 331060. 

EUR  

24 Markering   
 Situering: 

- aan beide zijden van de brug t.p.v. rijstrook. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

241010 Aanbrengen stopstrepen 
Betreft het leveren en aanbrengen van stopstrepen. 
Stopstreep (2 stuks): 

- ononderbroken streep; 
- breedte 0,30m; 
- kleur: wit; 
- reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm. 

m 7 

25 Afzetlint   
251010 Aanbrengen afzetlint 

Betreft het leveren een aanbrengen van een afzetlint. 
Situering: 

- t.p.v. oostelijk landhoofd; 
- afzetlint dient tussen de uiteinden van de leuningen aangebracht  
    te kunnen worden. 

Uitvoering: 
- afzetlint dient uitgevoerd te zijn in een rood-wit gestreepte 

st 1 
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           kleurstelling;  
- geschikt te zijn voor buitentoepassingen; 
- lint dient uittrekbaar te zijn. 

 

 
 
 
 

26 Hangsloten   
261010 Aanbrengen hangsloten 

Betreft het leveren en aanbrengen van hangsloten. 
Hangsloten dienen aangebracht te zijn bij de volgende onderdelen: 

- beide afsluitbomen; 
- grendelmechanisme; 
- aandrijving. 

Deze onderdelen dienen afgesloten/ gezekerd te zijn d.m.v. hangsloten bij 
gesloten stand van de brug.  
Alle hangsloten dienen door één sleutel (hoofdsleutelsysteem) geopend te 
kunnen worden. 
Sleutelplan dient afgestemd te worden met de opdrachtgever. 

st 4 

27 Slijtlaag   
271010 Aanbrengen slijtlaag. 

Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op de brugval. 
Situering:  
- Tekening blad  WO-01. 
Slijtlaag 
- Epoxy of polyurethaan primer 
hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2; 
- Epoxy of polyurethaan slurry 
hoeveelheid gemiddeld 4,5 kg/m2; 
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen 
instrooien met kunststofslijtlaag. 
Kunststofslijtlaag: 
- slijtlaagdikte: 8 mm; kleur zwart. 
Opbouw kunststoflaagsysteem conform gestelde in: 
- slijtlaagdikte: 8 mm; kleur zwart. Eisen voor kunststofslijtlagen. 
  Rijkswaterstaat Technisch Document; RTD 1015. 
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier. 
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende 
weggedeelten verwijderen 

m2 35 

28 Landhoofden / vleugelwanden   
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281 Uitspoeling vleugelwanden 
Situering: 

- t.p.v. de vleugelwanden. 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

281010 Aanbrengen grondstabilisatie 
Betreft het leveren en aanbrengen van gestabiliseerd zand t.p.v. de locaties waar 
de uitspoeling plaats heeft gevonden. 
Vooraf dient de geotextiel aangebracht te worden. 
Eventueel benodigd hulpwerk zoals een tijdelijke grondkering maakt deel uit van 
deze post. 
Gestabiliseerd zand: 

- zand cement stabilisatie; cementgehalte 125 kg/m3. 
Uivoeringswijze: ter keuze van de aannemer. 

EUR  

282 Herstel voetpad 
Situering: 

- t.p.v. vleugelwanden. 
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Locaties betonschades en aan te brengen opstorten voetpaden. 
 

282010 Herstellen en aanpassen voetpaden. 
Betreft het herstellen van de ontstane betonschade. 
Werkzaamheden: 

- verwijderen en afvoeren loszittend beton; 
- opruwen stortvlak; 
- verwijderen eventueel beschadigde wapening; 
- aanbrengen eventueel benodigde (verloren) bekisting; 
- aanbrengen / inboren en verlijmen stekken t.b.v. aanstort beschadigd 

vlak en nieuw aan te brengen opstort. 
- storten beton 
- bovenvlak beton aanstort opruwen en afwerken conform aanliggend deel. 

Opstort: 
- deze dient over de volledige breedte van pad te worden aangebracht. Zie 

situering, 
- afmeting opstort: 

-hoogte 100mm; 
-breedte 200mm; 
-voorzien van vellingkanten.  

Uitvoering: 
- conform postnr. 331070. 

Incl. het leveren van alle benodigde materialen. 
Alle vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben voor de 
opdrachtgever en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag 
vergunde inrichting. 

st 4 

 

3.1.3. Bijkomende werkzaamheden 
 

Postnr Omschrijving Eenheid Hoeveelheid 
3 Bijkomende werkzaamheden   

31 Bedien- en onderhoudsvoorschrift.   

311010 Opstellen bedien- en onderhoudsvoorschrift. 
Betreft het opstellen van een bedien- en onderhoudsvoorschrift van de brug. 
Bedien- en onderhoudsvoorschrift dient minimaal te omvatten: 

 - alle stappen die noodzakelijk zijn voor een veilige bediening van de brug                      
(incl. bediening ASB, grendelmechanisme e.d.). 

 - een onderhoudsinterval, onderhoudsmethode en benodigde materialen en 
materieel beschreven te worden die noodzakelijk zijn om de 
brug en bijbehorende onderdelen in goede conditie te houden.  
Als richtlijn dient de NEN-EN 5509 gehanteerd te worden. 

EUR  
 

32 Voorbereidende werkzaamheden   
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321010 Inmeten bestaande situatie. 
Betreft het voorafgaande aan de werkzaamheden het geheel inmeten van de 
bestaande brugconstructie. 
In te meten: 

- bestaande brugval; 
- grendelhuis; 
- grendel; 
- maatvoering overspanning; 
- bestaande opleggingen; 
- onderbouw. 

De aannemer dient de inmeting vast te leggen in een rapportage en deze in 
2-voud te overhandigen aan de directie ter goedkeuring. 
De inmeting dient als basis voor de fabricage van alle nieuwe onderdelen van 
de brugconstructie alsmede aanpassingen aan de brugconstructie. 

EUR  

321020 Onderzoek conservering. 
Betreft het, voorafgaande aan de werkzaamheden, uitvoeren van onderzoeken 
en beproeven van de 
Te onderzoeken en beproeven: 

- aanwezige conservering op staalwerk op de bestaande 
brugconstructie op schadelijke stoffen zoals Chroom VI. 

De aannemer dient rapportage met onderzoeksresultaten, voorafgaande aan 
uitvoering, ter goedkeuring voor te leggen aan de directie.  

EUR  

33 Ontwerpwerkzaamheden   
331010 Reken- tekenwerk brugconstructie. 

Betreft het reken- tekenwerk incl. detaillering t.b.v. de nieuw aan te leggen 
brugconstructie voor alle onderdelen, genoemd in postgroepen 11, 12 en 13. 
Conform het gestelde in: 
- in par. 5.4 van technische bepalingen. 
De aannemer dient rekening te houden met gestelde in de technische 
bepalingen onder paragraaf 5.1. 

EUR  

331020 Tekenwerk belijning e.d. 
Betreft het maken van een tekening waarop aangegeven: 

- stopstrepen, genoemd in postnr. 271010; 
- locaties aanrijdpalen, genoemd in postnr. 211020. 

EUR  

331030 Reken- tekenwerk opleggingen. 
Betreft het reken- tekenwerk t.b.v. de aan te brengen opleggingen, genoemd 
in postnr. 151020. 

EUR  

331040 Reken- tekenwerk rij-ijzers. 
Betreft het reken- en tekenwerk t.b.v. de aan te brengen rij-ijzers, genoemd 
in postnr. 141020. 

EUR  

331050 Reken- tekenwerk fundering. 
Betreft het reken- tekenwerk t.b.v. de aan te brengen fundering van de aan te 
brengen afschermpalen, genoemd in postnr. 211020. 

EUR  

331060 Ontwerp smeerleidingen. 
Betreft het ontwerp t.b.v. de aan te brengen smeerleidingen, genoemd in 
postnr. 231010. 

EUR  

331070 Ontwerp herstel voetpaden. 
Betreft het ontwerp t.b.v. de te herstellen voetpaden, genoemd in postnr. 
281010. 

EUR  

331080 Ontwerp bewegingswerk. 
Betreft het berekenen en ontwerp t.b.v. de onderdelen van het 
bewegingswerk, genoemd in postgroep 18. 

EUR  
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331090 Opstellen gewichtsberekening. 
Betreft het opstellen en verifiëren d.m.v. een gewichtsberekening op 
gewenste balans. 
E.e.a. conform technische deel bepalingen paragraaf 5.1.3 lid 09. 

EUR  

 

3.1.4. Eenmalige kosten 
 

Postnr Omschrijving Eenheid Hoeveelheid 
9 Eenmalige kosten.   

91 Werkterrein   

911010 Inrichten werkterrein  
Betreft het inrichten van het werkterrein t.b.v. werkzaamheden benoemd in 
deze werkomschrijving. 
Op land is zeer beperkt werkterrein beschikbaar. Het staat de aannemer vrij 
om in overleg met aangrenzende afspraken te maken. Deze afspraken 
vrijwaart de opdrachtgever echter van enige verplichting of aanspraak. 

EUR  

911020 Opruimen werkterrein. 
Betreft het opruimen van het werkterrein en het verwijderen van de 
voorzieningen aangebracht volgens postnummer 911010. 

EUR  

92 Plannen   
921010 Opstellen werkplannen. 

Betreft het vervaardigen en verzorgen van de detailleerde werkplannen, 
draaiboeken, planningen e.d. incl. het leveren van de benodigde exemplaren 
t.b.v. de directie. 
Zie e.e.a. in par. 4.1.4 van administratieve bepalingen. 

EUR  

921020 Opstellen V&G plan. 
Betreft het opstellen  van een Veiligheids- en Gezondheidsplan 
Uitvoeringsfase. 

EUR  

93 Opleverdossier   
931010 Betreft het opstellen van het opleverdossier. 

Het opleverdossier bestaat uit: 
- revisie; 
- overzicht gebruikte materialen. 

Revisie wordt digitaal in CAD en pdf aan de OG per mail aangeleverd. 

EUR  

94 Afsluiten bouwlocatie   
941010 Afsluiten bouwterrein. 

Betreft het afsluiten van het bouwterrein gedurende de werkzaamheden 
d.m.v. bouwhekken. 
Tot deze  
post behoort het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de 
afsluitingen. 
Situering: 
- aan beide zijden van de watergang. 

EUR  

95 Communicatie/ coördinatie   
951010 Plaatsen infoborden landverkeer 

Betreft het leveren, instandhouden en verwijderen van infoborden. 
Betreft borden voor landverkeer. 
Infoborden. 
Situering: 
- aan weerszijden van de Vrouwenbrug; 
- precieze locatie van beide borden af te stemmen met de directie. 
De tekst op de borden, afmetingen van de borden worden nader bepaald. 

st 2 
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E.e.a. in overleg met de gemeente. 
De infoborden dienen minimaal 4 weken vóór het uit dienst nemen van de 
bestaande brug geplaatst te worden. 

951020 Plaatsen infoborden vaarwegverkeer 
Betreft het leveren, instandhouden en verwijderen van infoborden. 
Betreft borden voor scheepvaartverkeer. 
Infoborden. 
Situering: 
- bij begin Lange Linschoten aansluiting op Hollandse Ijssel (1 stuks); 
- aan beide zijden van de brug op ca. 100 m vanaf de brug (2 stuks); 
- in Woerden bij de aansluiting van de Jaap Beijzerd wetering op de stadssingel; 
- precieze locatie van de borden af te stemmen met de directie. 
De tekst op de borden, afmetingen van de borden worden nader bepaald. 
E.e.a. in overleg met de gemeente. 
De infoborden dienen minimaal 4 weken vóór het uit dienst nemen van de 
bestaande brug geplaatst te worden. 

st 4 

951030 Coördinatie derden 
Betreft het coördineren en afstemmen met werkzaamheden door derden in 
nabijheid van de brug. 
Dit betreft de werkzaamheden aan beschoeiingen voor project “De Lange 
Linschoten.” 

EUR  

96 Revisie   
961010 Inmeten, verwerken & aanleveren revisie kunstwerk 

Betreft het inmeten van de aangelegde brug. 
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet x, y en z. 
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal ter beschikking 
gesteld door directie. 
De tekening dient minimaal de volgende gegevens 
te bevatten: 
- uitwendige contouren; 
- toegepaste wapening; 
- bevestigingsmiddelen; 
- objecten welke een raakvlak hebben met het kunstwerk (taluds / 
verhardingen / water e.d.); 
- materiaal van de verschillende onderdelen; 
- legenda met alle gebruikte lijntypes en symbolen. 
Daarnaast ook de ontwerp berekeningen en tekeningen  
welke ten grondslag liggen aan de constructies, inclusief eventuele 
uitvoeringswijzigingen t.o.v. deze stukken. 
Digitaal bestand (dwg- formaat) per email of via bijv. WeTransfer, inclusief 
één afdruk (schaal 1:500), uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de 
werkzaamheden verstrekken aan de directie. 

EUR  

97 Verkeersmaatregelen   
971 Verkeersplan   
971010 Betreft het opstellen van een verkeersplan. 

Het verkeersplan moet voorzien zijn van: 
Verkeersmaatregelen: 

- stremming/ afsluiting brug gedurende 12 kalenderdagen (periode: start 
stremming op een maandag). 

- tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).  
Betreft het maken van de tekeningen t.b.v. de benodigde       
verkeersmaatregelen voor het plaatsen van de brugval. 

- het uitwerken van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes waarbij de 

EUR  
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benodigde wegafzettingen en bebordingen zijn opgenomen. 
- tevens moeten verwijzingen gemaakt worden naar figuren uit CROW-

publicatie 96B. 
- het verkeersplan wordt in overleg met de directie bepaald en ter 

goedkeuring aan de gemeente en bedrijven aangeboden, waarna de 
maatregelen dienen te worden aangemeld via LTC TVM. 

- mogelijke omleidingsroute via Oudewater bij voorkeur over de Zuid-
Linschoterzandweg. 

Omleidingsroute(s): 

- een door Aannemer voorgestelde en met de omgeving afgestemde 
omleidingsroute voor zowel wegverkeer, fietsverkeer als 
voetgangersverkeer. Onder omgeving worden in ieder geval de 
ondernemers in de buurt van de brug verstaan en 
ondernemers/agrariërs die voor het transport gebruik maken van de 
brug.  

Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500 
Formaat van de tekeningen: A 1 
Tekeningen uitwerken in kleur 
Tekeningen analoog en digitaal aanleveren 
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2. 

972 Wegafzettingen/ omleidingsroutes    
972010 Aanbrengen omleidingsroutes. 

Ten behoeve van: aanleg nieuwe brug. 
Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te vervaardigen tekening(en). 
genoemd in postnr. 971010. 
Betreft een omleidingsroute voor zowel wegverkeer, fietsverkeer als 
voetgangersverkeer. 
De routes worden aangegeven conform plan verkeersmaatregelen. 
Met materiaal van de aannemer 

EUR  

972020 Instandhouden omleidingsroutes. 
Omleidingsroutes, aangebracht volgens postnr. 972010. 
Met materialen van de aannemer 

EUR  

972030 Verwijderen omleidingsroutes. 
Betreft het verwijderen van alle voorzieningen na beëindiging van de 
uitvoeringswerkzaamheden. 
Omleidingsroutes, aangebracht volgens postnr. 972010. 
De aannemer dient alle materialen af te voeren. 

EUR  

972040 Aanbrengen vooraankondigingsborden. 
Betreft het aanbrengen van vooraankondigingsborden. 
Aankondigingsborden: 

- voorzien van tekst wanneer de stremming van de Vrouwenbrug plaats 
zal vinden.  

- stremming 14 dagen; periode nader te bepalen. 
Borden dienen 14 dagen voor stremming geplaatst te worden. 
Locatie borden: 

- op alle toegangswegen tot de Vrouwenbrug: 
- op ca. 200 meter vanaf de Vrouwenbrug. 

In de post behoord het plaatsen, instandhouden en het verwijderen van de 
borden na beëindiging stremming. 

st 4 

973 Vaarwegmaatregelen   
973010 Aanbrengen ballenlijnen. 

Betreft het aanbrengen van ballenlijnen t.b.v. afbakening vaarweg. 
Situering: 

st 2 
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- aan beide zijde van de brug; 
- op ca. 20m afstand vanaf rand brug. 
Ballenlijn bestaande uit: 
- 10 - 20 mm touw; 
- diameter drijvers 430mm; 
- kleur drijvers: geel; 
- drijvers dienen vastgezet te zijn met tieraps. 
Uitvoeringswijze: ter keuze van de aannemer. 
De aannemer dient materiaal ter beschikking te stellen. 
Tot deze post behoort: 
- het aanbrengen van de voorziening voorafgaande gehele afsluiting van 
vaarweg; 
- het instandhouden van de voorzieningen gedurende de werkzaamheden; 
- het verwijderen van de voorziening na gehele afsluiting vaarweg. 

98 Stelposten   
981010 Stelpost. 

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 
Werkzaamheden en benodigde voorzieningen volgend uit onderzoek, 
genoemd in postnr. 321020, waaruit blijkt dat de conservering op de 
aanwezige staalconstructie brug voorzien is van Chroom VI.  

EUR 10.000,- 
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4 Algemene en administratieve bepalingen 

4.1 Algemene bepalingen 
 

4.1.1. Van toepassing zijnde bepalingen 
01 De Standaard RAW Bepalingen 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.  

4.1.2. Betalingsregelingen: risicoregeling Algemeen 
01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Er geschiedt geen 

verrekening van loonkosten, brandstofbestanddelen en bouwstoffen.Paragraaf 7, lid 1 wijzigen in: 
Voor elke deelopdracht zal een schriftelijke opdracht worden verstrekt, hier dient de start- en 
opleverdatum in opgenomen te zijn. 

4.1.3. Betalingsregeling: declaraties 
01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.05.01 van de Standaard 2020 vindt verrekening van 

door de Directie U.A.V. opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief 
wijzigingen alleen dan plaats indien deze zijn opgedragen d.m.v. een wijzigingsformulier.  

02 De declaraties als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 en 02 van de  
Standaard 2020 richten aan: 
Gemeente Oudewater 
t.a.v. crediteurenadministratie 
Postbus 100 
3420 DC Oudewater 
o.v.v. projectnaam, routenummer, postnummer en behandelend ambtenaar. 

03 Bij de declaratie dient een ondertekend  exemplaar van de goedgekeurde termijn te worden gevoegd. 
04 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de Directie U.A.V. voor akkoord 

getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie bij de desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder  
vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief. 

05 Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop betrekking 
hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de Directie U.A.V., zoals bedoeld in §3 van de 
U.A.V. 2012.   

4.1.4. Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan. 
01 Kwaliteitsborging 

In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.13.01 van de Standaard 2020, is bepaald dat de 
aannemer, ongeacht of hij beschikt over een kwaliteitssysteem, de verplichtingen volgend uit de artikelen 
01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2020 naleeft. 

02 Verificatie, acceptatie, stop-,bijwoon-en registratiepunt 
De verificatie en acceptatie door of vanwege de Directie U.A.V. van (deel)ontwerpen, berekeningen, 
werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de Directie U.A.V. en/of de 
opdrachtgever. 

03 Algemeen tijdschema, werkplan 
 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema verlangd als bedoeld in §26 van de U.A.V. 2012. 

Het algemeen tijdschema dient binnen 6 werkdagen ter acceptatie aan de Directie U.A.V. te worden 
voorgelegd 

 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met het 
gestelde in deel 1 lid 05 van deze werkomschrijving. 

 In aanvulling op §26 van de U.A.V. 2012 dient in het (gedetailleerd) werkplan, de volgende onderdelen 
te worden opgenomen: 
- een omschrijving van de werkzaamheden; 
- een samenvatting van het door de aannemer in te zetten materieel, de door hem gekozen 
werkwijze(n); 
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- een overzicht van door derden uit te voeren werkzaamheden, welke invloed hebben op de 
werkzaamheden genoemd in deze werkomschrijving; 
- de maatregelen die de aannemer hiervoor neemt; 
- een overzicht van door onderaannemers uit te voeren werkzaamheden, als ook de duur en het 
aantal te verwachten werknemers voor dit onderdeel; 
- een gedetailleerde planning waarin onder meer de inzet van onderaannemers, werken van derden, te 
leveren bouwstoffen, in te zetten materieel en hulpmiddelen zijn omschreven; 
- welke werkzaamheden overlast voor omwonenden bezorgen alsmede de maatregelen die de 
aannemer neemt om deze overlast te beperken; 
- te verwachten knelpunten; 
- vakanties en roostervrijedagen; 
- de te nemen verkeersmaatregelen. 

04 Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de aannemer er zorg voor dat 
de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot een minimum is beperkt. 
Waar de Directie U.A.V. dit eist moeten sleuven worden gedicht, omleggingen van waterlopen en/of wegen 
zijn hersteld, verhardingen zijn aangebracht etc. De  
hieruit voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom. 

05 Wijzigingen in het (gedetailleerd) werkplan mogen slechts worden aangebracht na overleg en goedkeuring 
van de Directie U.A.V.. 
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4.1.5. Verzekeringen 
01 De aannemer dient een Constructie-All-Risk-verzekering (C.A.R.-verzekering) op het werk af te sluiten.  

De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer en als verzekerde alle bij het werk betrokken 
partijen en hun personeel. Partijen dienen ten opzichte van elkaar als derden te worden beschouwd. In de 
CAR-verzekering dienen te worden opgenomen: 
- de verzekering van het werk (de aanneemsom), inclusief de eventueel door de opdrachtgever ter 
beschikking te stellen materialen; 
- de verzekering van de aansprakelijkheid tot een bedrag van  € 1.250.000,-- per gebeurtenis; 
- de verzekering van alle bestaande eigendommen van de opdrachtgever die een directe relatie hebben 
met de uitvoering van het werk; 
- de verzekering van hulpwerken en hulpmaterieel; 
- de verzekering van bouwstoffen tijdens transport. 

02 Het eigen risico dat op de C.A.R.-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals 
alle niet door de C.A.R.-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens 
deze werkomschrijving aansprakelijk is. 

03 De C.A.R.-verzekering dient te zijn afgesloten voordat de aannemer zijn werk begint en dient van kracht te 
zijn tot en met de oplevering en daarna aansluitend voor de onderhoudsperiode. 

04 De aannemer overlegt voor de aanvang van het werk een afschrift van de polis van de afgesloten 
verzekering aan de Directie U.A.V.. 

05 Door of namens de opdrachtgever zal voor de aanvang van het werk door een beëdigd taxateur een 
bouwkundige opname uitgevoerd worden van de panden in de directe omgeving van het werk. Deze 
gegevens zijn tijdens het werk op te vragen bij de opdrachtgever. 

06 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten 
behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, 
de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, 
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in deze werkomschrijving 
omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico 
mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen. 

07 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een 
verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid 
van de opdrachtgever, de Directie U.A.V. en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan 
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn  
uitgesloten. 

08 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, 
zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn. 

4.1.6. Vrijgekomen materialen algemeen 
01 De kosten van afvoeren, storting en/of verwerking van uit het werk vrijgekomen materialen welke naar het 

oordeel van de Directie U.A.V. geen waarde meer hebben dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom 
tenzij in de betreffende post anders is aangegeven. 

4.1.7. Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting 
01 De onderneming die uit het werk vrijgekomen materialen, die dienen te worden beschouwd als 

afvalstoffen in de zin van Wet Milieubeheer, vervoert naar een inrichting dient te zijn vermeld op de VIHB-
lijst van het VIWO. 

02 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer de aanvoer van vrijgekomen materialen bij de 
ontvangende inrichting. 

03 Voor aanvang van een transport van vrijgekomen materialen legt de aannemer een ingevulde 
begeleidingsbrief ter ondertekening voor aan de Directie U.A.V.. De Directie U.A.V. ondertekent de 
begeleidingsbrief namens de opdrachtgever als ontdoener. 

04 Een doorslag van de door de ontvangende inrichting getekende begeleidingsbrief wordt samen met (een 
kopie van) de bijbehorende factuur aan de Directie U.A.V. verstrekt. 
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05 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt 
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige 
formulieren. Betreffende doorslagen verstrekken aan de Directie U.A.V.. 

06 T.b.v. het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de aannemer op verzoek van de Directie U.A.V. het 
VIHB-nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan. 

07 Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer tenzij anders vermeld. 

4.1.8. Vergunningen, ontheffingen en meldingen door de aannemer 
01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen: 

- vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering; 
- vergunning/ontheffing bij Rijkswaterstaat en Provincie Utrecht voor het 

aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen (tekst- en verkeersborden) ivm 
omleidingsroutes over rijks- en provincialen wegen; 

- vergunning voor het werken buiten reguliere werktijden; 
- ontheffingen benodigd voor zwaar transport door de aanliggende gemeenten. Dit betreft de gemeente 
Oudewater respectievelijk de gemeente Montfoort (Linschoten). 
Ontheffing benodigd bij inzet van materieel zwaarder dan 15 ton en langer dan 12 meter. 

02 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen, 
ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer. 

03 De aannemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijk toestemmingen aan te vragen 
die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige 
verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d. door de 
opdrachtgever of de aannemer zelve zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit 
de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften. 
 

4.1.9. Werken, die in elkaar grijpen 
In verband met het bepaalde in §31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer 
erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: 
- project De Lange Linschoten. Dit project betreft werkzaamheden aan beschoeiingen. 
 

4.1.10. Social Return 
Social Return on Investment is onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Opdrachtgever 
hecht grote waarde aan het verbeteren van de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Voor dit project is de Social Return verplichting voor Opdrachtnemer bepaald op 2% van de totale 
inschrijfsom. De wijze waarop de Social Return verplichting wordt toegepast is aangegeven in de bij 
aanbesteding verstrekte bijlage ‘Werkwijze en spelregels social return 03-04-2017 Woerden’.  
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5 Technische bepalingen 

5.1 Staalconstructies 

5.1.1. Lasverbindingen 
01 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht uitvoeren. 
02 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving 

aangebrachte beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen. 
03 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht uitvoeren. 

Deze lassen moeten meerlaags worden uitgevoerd. 

5.1.2. Ontwerpeisen 
01 De staalconstructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan, of vuil zich kan ophopen. 
02 Scherpe randen moeten worden afgerond. 

5.1.3. Uitvoeringsspecificatie 
01 Uitvoeringsklasse. 

 
Brugconstructie Voor de brugconstructie is conform de NEN-EN 

1993-1-1+C2+A1:2016/NB:2016 uitvoeringsklasse 
2 (EXC3) van toepassing. 

Leuningen Voor de leuningen geld EXC2. 
 

02 Basisproducten. 
 
Constructiestaal tenzij anders 
vermeldt 

S355J2+N De vloeigrens en treksterkte voor de 
verschillende diktes volgt uit: 
-tabel 3.1 van NEN-EN 1993-1-1 
-tabel 7 van NEN-EN 10025-2:2004  
Met 3.2 certificaat 

Troggen S355J2C+N NEN-EN 10025-2:2004 
Met 3.2 certificaat 

Alle platen met dikte groter dan 65 S355K2+N+Z35 NEN-EN 10025-2:2004 
Met 3.2 certificaat 

Leuningen S235J2 NEN-EN 10025-2:2004 
Met 3.1 certificaat 

 
03 Lassen 

 
Gebruik van tijdelijke voorzieningen bij EXC3 en 
EXC4 
 

Verwijderen van het tijdelijke hulpmateriaal d.m.v. 
afslijpen, gutsen of snijden 3 mm boven materiaal 
gevolgd door glad slijpen. Hierbij dient de 
nominale wanddikte gehandhaafd te blijven. 
Hulpmateriaal eraf slaan is niet toegestaan. Na het 
slijpen moet een keuring worden uitgevoerd om te 
waarborgen dat het oppervlakte van het 
basisproduct in het gebied van de tijdelijke 
hulpmiddelen vrij zijn van oppervlakte defecten. 
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Aanvaardingscriteria in termen van detailcategorie 
(DC) voor gelaste knooppunten onderhevig aan 
vermoeiing. Toepassing van uitvoeringseisen 
gegeven in tabel 8.1 t/m 8.8 van EN 1993-1-
9:2005 

Alle lassen vallen in kwaliteitsniveau  B90. 
 
Alleen voor EXC3 en hoger:  
aansluiting trog – dekplaat. Slijpen dient hier te 
worden vermeden. Starts en stops vloeiend laten 
verlopen mbv schuren. 
 
Overdikte (NEN-EN-ISO 5817, Type 502) : 
- h≤0,2b tenzij anders vermeld. 
- Gebruikte lasuitloopstukken dienen achteraf verwijderd 
te worden; de plaatranden worden vervolgens geslepen 
in de spanningsrichting. 
 
Voorbewerking en vooropening lassen zonder spleet: 
-eventueel oplassen van naadkanten  moet voldoen aan 
tabel 3 (gedeelte blz 41), van NEN 2063. 
Daarnaast gelden onderstaande aanvullende bepalingen. 
 

 
04 Eisen aan lassen t.a.v. vermoeiing:  

Lasverbinding tussen verstijverbeen en de dekplaat 
amin  ≤ t+1 mm 
Voorbewerking: Verstijverbeen afschuinen tot een las- 
openingshoek van 50°. Bij OP-lassen tot t ≤ 6 mm geen 
afschuining. 
Spleet: 
h1 = 0 mm; over 10 % van de lengte is h1 < 0,5 mm toegelaten 
MDF:  
h2 ≤ 1,0 mm 
NDO:  
Visueel 100%,MT: alle lasaanzetten  + (10%) van de laslengte als 
steekproef te kiezen op basis van de visuele inspectie 
Lasgeometrie: 
De las moet vloeiend aanliggen aan het dek en het verstijverbeen 
Lasoverhoogte:  
h3 ≥ 2 mm 
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05 Eisen aan lassen t.a.v. vermoeiing: 
Lasverbinding tussen verstijver en dwarsdrager bij 
tussengelaste verstijvers 
amin  ≤ 1,1x t mm 
Voorbewerking: V-naad 30°; vooropening  ≤ 1,0 mm 
Toleranties: Uitlijnfout verstijver aan weerszijden van 
de dwarsdrager h2 ≤ 2,0 mm 
Lassen: Handlas 
Lasvolgorde: Eerst de verstijvers aan de dwarsdragers, 
daarna aan het dek 

 
MDF: ≤ 1,0 mm 
NDO: Visueel  en MT  100% 
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06 Mechanisch verbinden 
Voorspanverbindingen bij oplegging en hangstangverbinding. 
Sluitringen onder moeren toepassen bij niet voorgespannen bouten en zijn vastgelegd op de 
ontwerptekening. Bij overmaatse gaten dienen eveneens thermisch verzinkte dikkere volgplaten toegepast 
te worden van 5mm. Bouten dienen minimaal op moment (zie tabel 19 NEN-EN 1090-2) gezet te worden. 
 
 

 
 

07 Lasinleiding 
T.b.v. de lasinleiding wordt het lijf ter plaatse van de middenoplegging van de achterhar verdikt van 15mm 
naar 20mm over een breedte van 550mm. 

08 Troggen 
Afrondingen van de troggen binnen-radius 25mm. 

09 Additionele ballast: detaillering bevestiging 
Ingeschatte gewicht dient door aannemer met een gewichtsberekening te worden geverifieerd op gewenste 
(on)balans. Huidig (on)balansverhouding/balanceren is een uitgangspunt dat de aannemer met nieuw 
ballast dient te handhaven/benaderen opdat de handbediende brug op gelijke veilige manier bedient kan 
worden. Het definitieve ballastgewicht dient conform het opgegeven principe, rekening houdend met de te 
maken balansberekening aan de huidige ballast te worden bevestigd met een constructieve las (las 
rondom ter voorkoming van spleetcorrosie).    
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10 Leuningen landhoofden: bevestiging en controle vrijdraaien. 
De ankerverbindingen in het beton dienen nieuw te worden aangebracht o.b.v. opgegeven 
leuninggeometrie. Exacte uitvoering en dimensionering dient door aannemer uitgewerkt te worden.  
De leuning op het val , draait als het goed is vrij. Het is uiteraard de verantwoording van de aannemer het 
vrijdraaien tijdens de nadere ontwerpuitwerking te blijven garanderen, zeker als er iets afwijkends wordt 
gemaakt. De controle op vrijdraaien geldt uiteraard ook bij de leuningen op landhoofden (met name aan 
de hameistijlzijde)   
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5.2 Conserveringswerken 

5.2.1. Begrippen algemeen 
01 Onder een conserveringssysteem wordt verstaan: het samenstel van de bij de conservering te gebruiken 

conserveringsproducten en de toepassing daarvan. 

5.2.2. Conserveringsproducten 
01 In conserveringsproducten mogen geen lood- of chromaathoudende pigmenten zijn verwerkt. 

5.3 Verkeersmaatregelen 

5.3.1. Algemeen 
01 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.12.01 van de Standaard 2020 dienen alle woningen, winkels en 

bedrijven altijd bereikbaar te blijven voor hulpdiensten, bevoorradingsverkeer en voor de 
bewoners/gebruikers. 

02 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen etc. 
nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens en in overleg met de Directie U.A.V.. 

03 Het verkeer op de wegen mag niet gehinderd worden dan onvermijdelijk noodzakelijk is. 
04 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na 

werktijden. 
05 In geval van ongeluk en/of calamiteiten kunnen werkzaamheden stil worden gelegd. Dit geeft geen 

aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling. 
06 De voor het werk benodigde bouwstoffen, dan wel vrijkomende bouwstoffen mogen het verkeer en de 

bereikbaarheid in algemene zin niet belemmeren. 
07 Op het werk is van toepassing de CROW publicatie 96b. 

5.3.2. Maatregelen te treffen door de aannemer 
01 De aannemer controleert zowel tijdens, als buiten de werktijden de verkeersmaatregelen. Gebreken aan 

verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten terstond worden hersteld. 
02 De Directie U.A.V. bepaalt de tijdstippen waarop wegafzettingen etc. kunnen worden aangebracht of 

verwijderd in verband met verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. De aannemer kan hieraan geen 
aanspraak op schadevergoeding ontlenen. 

03 Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde 
verkeersvoorzieningen heeft getroffen en deze zijn goedgekeurd door de Directie U.A.V.. 

04 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen cq afdekken en op het tijdstip 
dat deze weer nodig zijn, herplaatsen cq afdekking verwijderen. 

5.3.3. Afstemming verkeersmaatregelen 
01 De gemeente werkt via het programma LTC TVM (tijdelijke Verkeersmaatregelen). Alle werkzaamheden 

waarvoor wegen worden afgesloten, dienen te worden ingevoerd in LTC TVM.  
Een account kan gratis aangevraagd worden via support@ltcworld.com of via 088-2100 350. 
Verzoeken tot afsluiting die op een andere manier binnenkomen dan via LTC neemt de gemeente niet in 
behandeling. De gemeente hanteert de volgende termijnen: 
 Afsluitingen met minimaal effect op verkeer (enkele uren/max. één werkdag in een woonstraat): 2 

dagen voor aanvang werkzaamheden; 
 Afsluitingen et enig effect op verkeer (meerdere dagen/meerdere straten in een woonwijk): 1 week 

voor aanvang werkzaamheden; 
 Afsluitingen met groot effect op verkeer (werkzaamheden op doorgaande 50 km/u wegen): 2 weken 

voor aanvang werkzaamheden. 
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5.4 Door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen 

5.4.1. Algemeen 
01 Onder berekeningen en tekeningen worden verstaan alle berekeningen en tekeningen benodigd voor het 

te maken werk inclusief de tekeningen en berekeningen van hulpwerken en hulpconstructies. 

5.4.2. Eisen en uitvoering berekeningen en tekeningen 
01 Alle op- en bijschriften op de tekeningen moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld. 
02 Voor het uitwerken van de tekeningen, bestemd voor de uitvoering van het werk, uitgaan van de 

ontwerptekening toegevoegd aan deze werkomschrijving. De aannemer draagt de volledige 
verantwoording voor de maatvoering en de detaillering. 
Het tekenwerk dusdanig uitvoeren dat tevens alle van belang zijnde aangrenzende constructies of delen 
daarvan op de betreffende tekening zijn weergegeven. 

03 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen. 
Voor zover relevant tekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende tekeningen. 

04 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in overleg met de directie nader bepalen. 
05 De hoeveelheden op tekening vermelden in staatvorm met vermelding van postnummer, eenheid en de 

totale hoeveelheid van de betreffende resultaatsverplichting. 
06 Tekeningen worden vervaardigd d.m.v. Autocad of een ander automatisch tekensysteem. 

Tekeningen aanleveren in dwg.formaat, dxf-formaat en pdf.formaat. 

5.4.3. Berekeningen, algemeen 
01 Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Aan de 

berekeningen een lijst toevoegen met berekeningsfilosfieën, uitgangspunten, randvoorwaarden en 
toegepaste voorschriften. 
In overleg met de directie vooraf de te beschouwen belastingen, de belastingcombinaties, 
berekeningswijze en schematisatie vaststellen. 
Berekening zodanig inrichten dat zij op zichzelf staand en controleerbaar zijn.Ter verduidelijking van de 
sterkteberekeningen moeten deze van tekeningen worden voorzien, waarop is aangegeven hoe het te 
berekenen onderdeel is geschematiseerd. In de berekeningen moet van elk onderdeel vermeld worden 
welke normen, voorschriften en literatuur zijn aangehouden. 

02 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer, hierbij een toelichting bijvoegen waaruit 
voldoende duidelijk blijkt op welke mechanica-principes en rekenmethoden het computerprogramma 
berust. 
Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht voegen van de relevante in- en uitvoergegevens 
van de computerberekeningen. Geschiktheid en deugdelijkheid van te gebruiken computerprogramma's 
vooraf aantonen. 
Computerberekeningen op essentiële onderdelen controleren d.m.v. handmatig gemaakte 
controleberekeningen. 

03 De afmetingen die in de sterkteberekeningen gebruikt worden moeten in overeenstemming zijn met die 
welke op tekening vermeld staan. 

04 De gebruikte eenheden en symbolen moeten in overeenstemming zijn met NEN 999. De schrijfwijze van 
grootheden, eenheden en getallen moet in overeenstemming zijn met NEN 3069. 
In aanvulling op de normen moeten in de berekeningen de onderstaande eenheden worden gehanteerd: 
- kracht en belasting  kN, kN/m, kN/m2; 
- gewicht   N, kN; 
- spanning   N/mm2; 
- moment (buiging,torsie)  kNm, Nm, Nmm. 
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05 Zowel voor de in lid 02 bedoelde controles, als ten behoeve van een adequate overdracht, opslag en 
behandeling van (electonische) digitale informatie waaronder mede begrepen computerberekeningen en 
tekeningen worden de  
volgende eisen gesteld; 
-  teksten, invoergegevens, berekeningstesultaten,  
 tabellen, grafieken e.d. digitaal toeleveren; 
-  alle digitale informatiedragers dienen voorzien te zijn  
 van labels, waarop vermeld dient te zijn: 
 * naam van het werk; 
 * projectcode; 
 * bestandsnaam; 
 * status document; 
 * type bestand 
 * onderwerp van betreffende bestanden. 
Er dient vermeld te worden met welk commando de gegevens zijn te lezen. 

06 Alle tekst in berekeningen moet in de Nederlandse taal zijn gesteld. 
07 Geautomatiseerde hulpmiddelen 

Bij het gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen dient te worden aangegeven welke programma’s 
worden gebruikt en de reden daarvan (bijvoorbeeld; afweging 2D-model versus 3D-model), wat wordt 
ingevoerd, waar de invoergegevens vandaan komen, wat de uitvoer van de berekening is en hoe de 
uitvoergegevens verder in de berekening of het ontwerp worden gebruikt. 
De invoer moet worden toegelicht door middel van een tekening of schets met de hoofdmaten, het 
oplegsysteem, de staaf- , knoop- en elementnummers, de simulatie van de werkelijke constructie naar het 
computermodel met toelichting ( onder andere keuze-elementen, mate van verfijning en dergelijke), de 
belastingsgevallen met de ingevoerde krachten inclusief de nodige toelichting. 
De uitkomsten van computerberekeningen moeten door de constructeur zelf handmatig op hoofdlijnen 
getoetst worden. 
Van computerberekeningen moet de invoer en een samenvatting van de relevante uitvoergegevens evenals 
de handmatige controle vier weken voor de oplevering ter archivering aan de directie aangeboden worden; 
de uitvoer zelf wordt niet gearchiveerd. 
Bij het gebruik van spreadsheets dienen alle gegevens en formules en de herkomst van de gegevens en 
formules te worden vastgelegd zodat het berekeningsonderdeel narekenbaar is. 

5.4.4. Constructietekeningen voor stalen onderdelen 
01 Alle staalconstructies als afzonderlijke eenheden uitwerken en maatvoeren. Hiertoe de nodige aanzichten, 

doorsneden en details opnemen, als mede de vereiste nauwkeurigheden (toegestane maximale 
toleranties). 

02 De toe te passen profielen in nader overleg met de directie te bepalen. 
03 Alle onderdelen van staalconstructies voorzien van renvooinummers. 
04 Bij constructietekeningen de bijbehorende gewichtstaten toevoegen. 

Op deze staten moeten minimaal zijn vermeld: 
de renvooinummers, het aantal, de vorm en de afmetingen van de onderdelen, het totaalgewicht per 
onderdeel, de staalkwaliteit per onderdeel en het totaal gewicht van de op de staat voorkomende 
onderdelen. 

05 Op de constructietekeningen opnemen: het aantal te maken eenheden, de staalkwaliteit en de 
conservering van de eenheden. 

5.4.5. Goedkeuringsprocedure detailengineering 
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01 Indien zulks in de werkomschrijving wordt verlangd maakt de aannemer de desbetreffende berekeningen 
en werktekeningen van het te maken werk. 
Het betreft alle tekeningen en berekeningen die nodig zijn voor de uitwerking/detaillering van onderdelen 
genoemd in de werkomschrijving. 
De tekeningen en berekeningen met bijbehorende materiaal- en gewichtsstaten bij de directie indienen 
volgens de op de desbetreffende onderdelen van toepassing zijnde acceptatieprocedure. 
De directie zal de aangeleverde producten laten controleren. 

5.4.6. Revisie 
01 De aannemer verzorgt de revisie van de in par. 5.4.2 en 5.4.3 genoemde berekeningen, detail- en 

werktekeningen. 
02 De tekeningnummers worden door de directie aangegeven. 
03 Vier weken voor oplevering van het werk de genoemde tekeningen aan de directie overhandigen. 

5.4.7. Bijbehorende verplichtingen berekeningen en tekeningen algemeen 
01 Een planning opstellen van alle te maken tekeningen en berekeningen. 

De planning voor te leggen aan de directie. 



Help
Chat met de servicedesk


Status:
Gegund
(voorgenomen)

Procedure:
Onderhandse
procedure 

Sluitingsdatum:
Gesloten 

Vragen tot:
25 mei 2021 11:00

 Terug naar overzicht

Uitnodiging tot inschrijving op aanbesteding “Renovatie Vrouwenbrug“

Aan B.V. Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen  10 mei 2021, 16:59

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij nodig ik u namens Gemeente Oudewater; Stadskantoor uit om in te schrijven op
onderstaande aanbesteding. 

Omschrijving: Renovatie Vrouwenbrug 
Referentie: RB2021-14 
Procedure: Onderhandse procedure 
Gunningscriterium: Laagste prijs 

De uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving is: 22-06-2021 11:00. 

In totaal zijn er tot op heden 5 ondernemingen uitgenodigd. 

Meer informatie en documenten 

Meer informatie over deze opdracht en de aanbestedingsprocedure vindt u in TenderNed.
Ga daarvoor naar het dashboard van de aanbesteding. U krijgt toegang tot het dashboard
door in de Berichtenbox in TenderNed op te klikken onder de uitnodiging. U kunt hier ook de
bijlage(s) bekijken. Het accepteren van de uitnodiging en het bekijken van de bijlage is alleen
mogelijk wanneer u bent ingelogd op TenderNed. 

Hoogachtend, 

Annerieke van der Linde 

Gemeente Oudewater; Stadskantoor

Bijlagen
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Uitnodiging tot inschrijving op aanbesteding “Renovatie Vrouwenbrug“

Aan Kleybruggen B.V.  10 mei 2021, 16:59

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij nodig ik u namens Gemeente Oudewater; Stadskantoor uit om in te schrijven op
onderstaande aanbesteding. 

Omschrijving: Renovatie Vrouwenbrug 
Referentie: RB2021-14 
Procedure: Onderhandse procedure 
Gunningscriterium: Laagste prijs 

De uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving is: 22-06-2021 11:00. 

In totaal zijn er tot op heden 5 ondernemingen uitgenodigd. 

Meer informatie en documenten 

Meer informatie over deze opdracht en de aanbestedingsprocedure vindt u in TenderNed.
Ga daarvoor naar het dashboard van de aanbesteding. U krijgt toegang tot het dashboard
door in de Berichtenbox in TenderNed op te klikken onder de uitnodiging. U kunt hier ook de
bijlage(s) bekijken. Het accepteren van de uitnodiging en het bekijken van de bijlage is alleen
mogelijk wanneer u bent ingelogd op TenderNed. 

Hoogachtend, 

Annerieke van der Linde 

Gemeente Oudewater; Stadskantoor

Bijlagen
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Uitnodiging tot inschrijving op aanbesteding “Renovatie Vrouwenbrug“

Aan Knook Staalkonstrukties B.V.  10 mei 2021, 16:59

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij nodig ik u namens Gemeente Oudewater; Stadskantoor uit om in te schrijven op
onderstaande aanbesteding. 

Omschrijving: Renovatie Vrouwenbrug 
Referentie: RB2021-14 
Procedure: Onderhandse procedure 
Gunningscriterium: Laagste prijs 

De uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving is: 22-06-2021 11:00. 

In totaal zijn er tot op heden 5 ondernemingen uitgenodigd. 

Meer informatie en documenten 

Meer informatie over deze opdracht en de aanbestedingsprocedure vindt u in TenderNed.
Ga daarvoor naar het dashboard van de aanbesteding. U krijgt toegang tot het dashboard
door in de Berichtenbox in TenderNed op te klikken onder de uitnodiging. U kunt hier ook de
bijlage(s) bekijken. Het accepteren van de uitnodiging en het bekijken van de bijlage is alleen
mogelijk wanneer u bent ingelogd op TenderNed. 

Hoogachtend, 

Annerieke van der Linde 

Gemeente Oudewater; Stadskantoor

Bijlagen

Portable Document Format, 15 KB
TN312316 - SF50 Uitnodiging tot inschrijving 20210510165936.pdf

Dashboard Documenten Vraag en antwoord (12/12) Berichten (3)

Renovatie Vrouwenbrug Menu

https://www.tenderned.nl/cms/contact
https://www.tenderned.nl/cms/contact
https://www.linkedin.com/groups/3180753/profile
https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/rss/laatste-publicatie.rss
https://twitter.com/tenderned
https://www.tenderned.nl/cms/disclaimer
https://www.tenderned.nl/cms/gebruiksvoorwaarden
https://www.tenderned.nl/cms/toegankelijkheid
https://www.tenderned.nl/cms/privacyverklaring
https://www.tenderned.nl/cms/cookies
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/berichten/verzonden
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/dashboard
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/documenten
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/vraag-antwoord
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/berichten
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/mijn-aanbestedingen


Help
Chat met de servicedesk


Status:
Gegund
(voorgenomen)

Procedure:
Onderhandse
procedure 

Sluitingsdatum:
Gesloten 

Vragen tot:
25 mei 2021 11:00

 Terug naar overzicht

Uitnodiging tot inschrijving op aanbesteding “Renovatie Vrouwenbrug“

Aan B.V. Machinefabriek De Hollandsche IJssel  10 mei 2021, 16:59

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij nodig ik u namens Gemeente Oudewater; Stadskantoor uit om in te schrijven op
onderstaande aanbesteding. 

Omschrijving: Renovatie Vrouwenbrug 
Referentie: RB2021-14 
Procedure: Onderhandse procedure 
Gunningscriterium: Laagste prijs 

De uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving is: 22-06-2021 11:00. 

In totaal zijn er tot op heden 5 ondernemingen uitgenodigd. 

Meer informatie en documenten 

Meer informatie over deze opdracht en de aanbestedingsprocedure vindt u in TenderNed.
Ga daarvoor naar het dashboard van de aanbesteding. U krijgt toegang tot het dashboard
door in de Berichtenbox in TenderNed op te klikken onder de uitnodiging. U kunt hier ook de
bijlage(s) bekijken. Het accepteren van de uitnodiging en het bekijken van de bijlage is alleen
mogelijk wanneer u bent ingelogd op TenderNed. 

Hoogachtend, 

Annerieke van der Linde 

Gemeente Oudewater; Stadskantoor
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Uitnodiging tot inschrijving op aanbesteding “Renovatie Vrouwenbrug“

Aan Slangen Staal B.V.  10 mei 2021, 16:59

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij nodig ik u namens Gemeente Oudewater; Stadskantoor uit om in te schrijven op
onderstaande aanbesteding. 

Omschrijving: Renovatie Vrouwenbrug 
Referentie: RB2021-14 
Procedure: Onderhandse procedure 
Gunningscriterium: Laagste prijs 

De uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving is: 22-06-2021 11:00. 

In totaal zijn er tot op heden 5 ondernemingen uitgenodigd. 

Meer informatie en documenten 

Meer informatie over deze opdracht en de aanbestedingsprocedure vindt u in TenderNed.
Ga daarvoor naar het dashboard van de aanbesteding. U krijgt toegang tot het dashboard
door in de Berichtenbox in TenderNed op te klikken onder de uitnodiging. U kunt hier ook de
bijlage(s) bekijken. Het accepteren van de uitnodiging en het bekijken van de bijlage is alleen
mogelijk wanneer u bent ingelogd op TenderNed. 

Hoogachtend, 

Annerieke van der Linde 

Gemeente Oudewater; Stadskantoor
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Pagina 1 van 4 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 03-06-2021

Aanbesteding: Renovatie Vrouwenbrug
Aanbestedende Dienst: Gemeente Oudewater; Stadskantoor
Referentie: RB2021-14

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Bestekspost 331010

Vraag:
Welk rekenwerk dient hiervoor geleverd te worden?

Antwoord:
Betreft de brugconstructie. Zie verwijzing naar de postgroepen 11, 12 en 13 
waar naar verwezen wordt.

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bestekspost 331030

Vraag:
Welk rekenwerk dient hiervoor geleverd te worden?

Antwoord:
Betreft het uitwerken en dimensioneren van de opleggingen genoemd in post 
151020

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bestekspost 331040

Vraag:
Welk rekenwerk dient hiervoor geleverd te worden?

Antwoord:
Benodigde verankering van de rijijzers genoemd in post 141020.

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
4 Bestekspost 331050

Vraag:
Welk rekenwerk dient hiervoor geleverd te worden?

Antwoord:
Fundering die voldoet aan de aanrijkrachten en de bijbehorende wapening en 
verankering paal aan fundering genoemd in post 211020.

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bestekspost 331060

Vraag:
Wat verstaat u in deze onder een ontwerp?

Antwoord:
De loop van de smeerleidingen op de constructie genoemd in post 231010.

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bestekspost 331070

Vraag:
Wat verstaat u in deze onder een ontwerp?

Antwoord:
Verwijzing in post klopt niet. Dient 282010 te zijn.

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bestekspost 331080

Vraag:
Vraag 1: Wat dient er berekent te worden?
Vraag 2: Wat dient er ontworpen te worden?
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Antwoord:
Betreft de dimensionering en uitwerken van de onderdelen genoemd in 
postgroep 18.

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bestekspost 321020

Vraag:
De conservering moet onderzocht worden op schadelijke stoffen zoals 
Chroom6. Uit ervaring weten wij dat bijvoorbeeld een leuning van een brug 
de conservering daarvan Chroom6 houdend kan zijn en het val niet, of 
andersom. Ook kan het zijn dat tussentijds de conservering is bijgewerkt
/hersteld met Chroom6 houdende verf. Dit heeft tot gevolg dat één monster 
van het brugval niet representatief is voor het gehele val.
Vraag 1: Hoeveel monsters dienen er van bijvoorbeeld het brugval genomen 
te worden?
Vraag 2: Dienen alle onderdelen die behandeld moeten worden, te worden 
onderzocht?
Opmerking: Realiseert u zich dat stortkosten van Chroom6 aanzienlijk zijn?

Antwoord:
1) Tenminste 3 monsters per hoofdonderdeel; 
2) Ja;
Opmerking: het betreft hier o.a. de veiligheid van eigen medewerkers in de 
ketenverantwoordelijkheid ARBO

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
9 stremming post 971010 en 972040

Vraag:
Post 971010 geeft aan 12 dagen stremming en post 972040 geeft aan 14 
dagen stremming, wat is correct?

Antwoord:
Stremming is 12 dagen. Post 972040 dient derhalve ook 12 dagen te worden

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
10 post 23

Vraag:
Dient het smeersysteem voorzien te worden van een nieuwe pomp en 
verzamelblok

Antwoord:
Nee, tekst is duidelijk

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
11 post 12

Vraag:
Het is niet duidelijk of het bestaande leuningwerk vervangen moet worden, 
dus slopen en vervangen

Antwoord:
Bestaande leuningen op brugval en landhoofden dienen gesloopt te worden.

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 opleverdatum

Vraag:
In de Werkomschrijving RB2021-14 Renovatie Vrouwenbrug, staat dat de 
uiterste opleverdatum voor de werkzaamheden is gesteld op 1-3-2022 .  Dit 
lijkt ons niet realistisch, mag het werk ook op een latere datum worden 
opgeleverd?

Antwoord:
Uitgangspunt voor de oplevering van de werkzaamheden is start vaarseizoen 
in Oudewater. Opleverdatum voor alle buitenwerkzaamheden (operationele 
brug) wordt daarmee 1-4-2022, oplevering wordt 1-5-2022

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract
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Nota van inlichtingen gepubliceerd voor aanbesteding ‘Renovatie

Vrouwenbrug’

Aan B.V. Aannemersbedrijf B. van HEES en Zonen  3 jun. 2021, 21:49

 

Geachte heer, mevrouw

Gemeente Oudewater; Stadskantoor heeft een nota van inlichtingen gepubliceerd voor
volgende aanbesteding: ‘Renovatie Vrouwenbrug’ met Kenmerk 312316 en Referentie
RB2021-14.

U vindt de nota van inlichtingen op het dashboard van de aanbesteding, onder Documenten.

Met vriendelijke groet 

Annerieke van der Linde 
Gemeente Oudewater; Stadskantoor 
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Nota van inlichtingen gepubliceerd voor aanbesteding ‘Renovatie

Vrouwenbrug’

Aan Kleybruggen B.V.  3 jun. 2021, 21:49

 

Geachte heer, mevrouw

Gemeente Oudewater; Stadskantoor heeft een nota van inlichtingen gepubliceerd voor
volgende aanbesteding: ‘Renovatie Vrouwenbrug’ met Kenmerk 312316 en Referentie
RB2021-14.

U vindt de nota van inlichtingen op het dashboard van de aanbesteding, onder Documenten.

Met vriendelijke groet 

Annerieke van der Linde 
Gemeente Oudewater; Stadskantoor 
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