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1. INLEIDING
Dit document beschrijft welke elementen de ver
schillende door de opdrachtnemer te leveren nota’s 
tenminste dienen te bevatten.

2. KWALITEITSPLAN ONTWERP
Het kwaliteitsplan voorde ontwerpfase dient tenmin
ste de volgende elementen te bevatten:

2.1 De directieverklaring
met de kwaliteitsdoelstellingen

2.2 De organisatiestructuur
De organisatie met de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van alle personen, verantwoorde
lijk voor of met invloed op de geleverde kwaliteit.

2.3 De beheersing van het ontwerp
Ten behoeve van de beheersing van het ontwerp een 
plan van aanpak opstellen; de ontwerpactiviteiten 
plannen en toedelen. Onderdeel van het plan van 
aanpak dient uit te maken het (vroegtijdig) opstellen 
van een:

a. Lijst met kritieke onderdelen
Kritieke onderdelen zijn delen van het ontwerp met 
een (voorstelbare) kans op falen, waarbij het falen: 

-de verkeersfunctie van de WOV aantast en/of 
-gevaar kan opleveren voor mens, dier of milieu. 

Van ieder kritiek onderdeel de mogelijke faalwijze(n) 
aangeven (kritiek onderdeel kan bijv. zijn: de brug- 
plaat; de faalwijze: bezwijken).

b. Lijst met kritieke eigenschappen
Per kritiek onderdeel en per faalwijze, de kritieke ei
genschappen benoemen.
Kritieke eigenschappen zijn de eigenschappen die,



wanneer het onderdeel deze niet (of niet in voldoen
de mate) bezit, leiden tot het falen (kritieke eigen
schappen kunnen bijv. zijn: sterkte, corrosiebesten- 
digheid, waterdichtheid, stabiliteit e.d.).
Op de lijst (tabel), per kritieke eigenschap vast
stellen de:
- beheersing

Hoe kan ontwerptechnisch de betreffende eigen
schap worden bepaald? (middelen en mogelijk
heden).
Voorbeelden: ‘dimensionering, ‘materiaalkeuze’, 
‘oppervlaktebehandeling’, ‘redundantie afdich
ting’ enz.

- kwalificatiemethode/referentie
Met welke methode zal worden vastgesteld of het 
onderdeel de vereiste eigenschap bezit? 
Voorbeeld: ‘analyse', ‘controleberekening’, 
‘modelproef’ e.d.;

Welke referentiedocumenten bevatten ter zake 
doende gegevens, instructies, eisen e.d.? 
Voorbeeld: ‘Richtlijnen v o o r....’, ‘NEN ....’, e.d.)

- status
De status van de kwalificatie: ‘open’ (nog niet 
gebeurd) of ‘doc.nr.’ (de code van het document 
waarin de bewijsvoering is opgenomen).

- opmerkingen
Ruimte voor aanvullende opmerkingen, bijzon
dere eisen e.d., bijv.: ‘belastingfactor 2,5’.

2.4 De kwaliteitsborging van het ontwerp
a. Een kwalificatietabel opstellen, waarin 

opgenomen:
-eisen WOV
(alle eisen (randvoorwaarden, uitgangspunten),

waaraan het integraal basisontwerp van de WOV 
contractueel moet voldoen); 
-ontwerpkwalificatie
(de wijze waarop wordt aangetoond dat aan de 
gestelde eis is voldaan (tekening, berekening, 
analyse, modelproef e.d.);
-documenten
(de documenten waarin deze bewijsvoering is 
opgenomen).

b. Een verificatietabel opstellen, waarin 
opgenomen:
-de ontwerpactiviteiten (het maken van bereke
ningen, tekeningen, het opstellen van analyses 
e.d., zoals (onder meer) aangegeven op de lijst 
met kritieke onderdelen);
-de toets die hierop zal plaatsvinden (bijv., zelf- 
check door opsteller, toetsing op uitgangspunten, 
volledige controle, onafhankelijke herberekening 
e.d.);
-de toetser; de persoon (de functie) die de toets 
zal uitvoeren.

c. Een planning van design-reviews opstellen, 
waarin aangegeven:
-de momenten waarop de reviews zullen plaats
vinden;
-de onderwerpen (het documentenpakket) waar
op de reviews betrekking hebben;
-de samenstelling van de review panels. Een 
review panel dient te bestaan uit deskundigen, 
die niet rechtstreeks betrokken zijn geweest bij de 
totstandkoming van het ontwerp (onafhankelijk 
deskundig oordeel).



2.5 Documentbeheersing
Van de bij de opdrachtgever in te dienen nota’s, plan
nen e.d., vooraf een documentbeschrijving op
stellen, waarin aangegeven:
-de titel van het document 
-het doei van het document 
-de inhoud (hoofdstukindeling)
-het gebruik (door wie, t.b.v. wat) 
voorts:
-wie verantwoordelijk is voor:
-de initiatie (het stellen van de eisen)
-het opstellen 
-het toetsen 
-de autorisatie
De vermelding van bovenstaande punten laat onver
let dat het kwaliteitsplan dient te voldoen aan alle 
voor het ontwerpproces relevante eisen volgens 
NEN-ISO 9001.

3. ONTWERPNOTA
De ontwerpnota dient tenminste de volgende ele
menten te bevatten:

3.2 Uitgangspunten integraal basisontwerp
De vooraf gekozen uitgangspunten voor het inte
graal basisontwerp (filosofie met betrekking tot 
technische vormgeving, bouwwijze, bouwtijd, in- 
vesterings- versus onderhoudskosten e.d.).

3.3 Beschrijving integraal basisontwerp
Technische beschrijving op hoofdlijnen van het in
tegraal basisontwerp, met vermelding van de teke
ningen waarop het ontwerp is vastgelegd.

3.4 Hoofdonderdelen/onderdelen
De systematische opdeling van het integraal ba
sisontwerp in (constructieve) hoofdonderdelen en 
de opdeling van hoofdonderdelen in de samenstel
lende onderdelen. De hoofdonderdelen zodanig 
kiezen dat sprake is van een duidelijke (functionele 
en/of fysieke) scheiding, zodat de eisen per hoofd
onderdeel kunnen worden vastgesteld en de raak
vlakken (de raakvlakeisen) tussen hoofdonderdelen 
eenduidig en beheersbaar zijn.

3.1 Basisdocumenten
Alle vigerende documenten (contract, rapporten, 
nota’s, notulen enz.) met eisen, randvoorwaarden, 
u itgangspunten, afspraken en/of gegevens, op 
grond waarvan het integraal basisontwerp tot stand 
is gekomen.



3.5 Analyses ontwerp en ontwikkeling eisen
Het genereren van constructieve eisen door:
- analyse van de contracteisen;
- analyse van het ontwerp zelf en de verschillende 

ontwerpaspecten, zoals belastingen, veiligheid, 
raakvlakken, toleranties, uitvoering, onderhoud 
e.d.

De gegenereerde constructieve eisen kunnen be
trekking hebben op het integraal basisontwerp ais 
geheel, op delen van het integraal basisontwerp, dan 
wel op separate hoofdonderdelen of onderdelen.

Alle eisen dienen in ieder geval te worden ont
w ikkeld to t op een niveau waarop kan worden 
aanaetoond dat aan de gegenereerde eis is voldaan 
(bijv. door omzetting van functionele eisen in con
structieve eisen, door omzetting van hoofdeisen in 
deeleisen e.d.).

Na elke analyse dient duidelijk te worden gecon
cludeerd welke eisen aan welke onderdelen zijn 
gegenereerd.

Tenm inste de vo lgende ana lyses dienen te 
worden opgenomen:
Analyse contracteisen
Door een systematische behandeling dient zicht
baar te worden gemaakt (eventueel met verwijzing 
naar de overige analyses) dat binnen het ontwerp, 
alle contracteisen zijn afgedekt.
Normen, richtlijnen en ontwerpvoorschriften 
Vermelding van alle op het ontwerp betrekking 
hebbende normen, richtlijnen en voorschriften, met 
verwijzing naar het deel van het ontwerp waar zij 
betrekking op hebben.

Belastingen en overige factoren van Invloed 
Benoeming (eventueel kwalitatief) van alle op de 
constructies werkende belastingen en de overige 
factoren, van invloed op het betrouwbaar functione
ren gedurende de levensduur (zoals corrosie, erosie, 
slijtage, scheurvorming e.d.).

Betrouwbaarheidsanalyse
Analyse van de in rekening te brengen belastingen
en sterkte en de toe te passen rekenmethodieken.
Hierbij de relatie aangeven met van toepassing
zijnde normen en richtlijnen, de gestelde faalkans-
eisen, de factoren van invloed (zoals corrosie) en de
levensduur.
Inspectie en onderhoud
Analyse van de (hoofd)onderdelen van het ontwerp 
voor wat betreft de noodzaak en de mogelijkheden 
tot inspectie en onderhoud (inclusief eventuele ver
vanging), in het kader van de gestelde levens- 
duureis. Het ontwikkelen van aanvullende ontwer
peisen ais gevolg van de noodzaak tot inspectie en 
onderhoud.
Uitvoeringsaspecten
De eisen vanuit de gekozen uitvoeringsmethode, 
opgelegd aan het ontwerp.
De eisen vanuit het gekozen ontwerp, opgelegd aan 
de uitvoering (voorgeschreven uitvoeringsmethode, 
uitvoeringstoleranties e.d.).
Raakvlakken en toleranties
Analyse van de raakvlakken tussen de (hoofd)on-
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Middelburg

Vlissingen

derdelen van het ontwerp. Vaststelling (bevriezing) 
van de raakvlakeisen voor wat betreft belastingen, 
geometrie, verplaatsingen en toleranties.

3.6 Kwalificatie Ontwerp
Aantonen dat het integraal basisontwerp voldoet 
aan alle in het contract gestelde en in hoofdstuk 3.5 
verder ontwikkelde eisen, randvoorwaarden en uit
gangspunten.
Per hoofdonderdeel een beschrijving geven van:
a. de functie(s) van het hoofdonderdeel en de be

schrijving van het ontwerp;
b. alle eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten 

waaraan het hoofdonderdeel (of de onderdelen 
hiervan) moet(en) voldoen;

c. de raakvlakeisen die het ontwerp van dit hoofd
onderdeel genereert naar andere delen van het 
ontwerp;

d. de in rekening te brengen belastingen en de 
overige factoren van invloed (op functioneren/ 
levensduur); de toe te passen rekenmethodie
ken, belastingfactoren e.d.

Voorzover nodig of wenselijk, de beschrijving per 
hoofdonderdeel, op soortgelijke wijze, aanvullen 
met de beschrijving van andere delen of aspecten

van het integraal basisontwerp.
T.b.v. de kwalificatie van het ontwerp, de gegeven 
beschrijvingen afsluiten met de volledig uitgewerkte 
en ingevulde:
- lijst van kritieke onderdelen;
- lijst van kritieke eigenschappen;
- kwalificatietabel.
Een en ander zoals omschreven onder artikel 2 
‘kwaliteitsplan ontwerp’.

3.7 Bijlagen
Alle bij de ontwerpnota behorende bijlagen, zoals 
tekeningen, berekeningen, rapporten e.d.

Breskens
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4. UITVOERINGSNOTA
De uitvoeringsnota dient tenminste de volgende ele
menten te bevatten:

4.1 Basisdocumenten
Alle vigerende documenten (incl. tekeningen) met 
de beschrijving van het te realiseren ontwerp en/of 
eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten m.b.t. 
de uitvoering.

4.2 Uitgangspunten voor de uitvoering
De vooraf gekozen uitgangspunten m.b.t. de uit
voering van het werk (filosofie m.b.t. uitvoeringsduur, 
volgorde van uitvoering, uitvoeringsmethodes e.d.; 
organisatie in het algemeen en ten aanzien van het 
waarborgen van de kwaliteit in het bijzonder).

/ i 
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4.3 Beschrijving uitvoering
Technische beschrijving op hoofdlijnen van de uit
voering met een globale planning van de belang
rijkste activiteiten inclusief een overzicht van het voor 
de uitvoering benodigde materieel en hulpconstruc
ties.

4.4 Gevolgen voor de bestaande situatie en voor 
derden
De gevolgen van de uitvoering van het werk voor de 
bestaande situatie en voor derden. Hierbij tenminste 
belichten de gevolgen voor:
- de waterhuishouding (grondwaterstand, water

lopen, afwateringen)
- aanwezige waterkeringen
- het wegverkeer (hinder, stremming)
- het profiel van vrije ruimte voor het scheep

vaartverkeer (hinder, stremming,dwarsstromen
e.d.)
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- aanwezige kabels en leidingen
- het milieu (vervuiling, geluidsoverlast)
- bestaande bebouwingen (bereikbaarheid, tril

lingen)
- terreinen van derden (bereikbaarheid, opbrengst 

gewassen)
- werkgelegenheid

4.5 Risico-analyse uitvoering
Vermelding van de belangrijkste uitvoeringsrisico’s, 
op basis van een risico-analyse, met vermelding van 
de geplande maatregelen om deze risico’s te be
perken.
Bij de risico-analyse (o.a.) in beschouwing nemen:
- de haalbaarheid van de uitvoeringsmethode;
- de haalbaarheid van de geëiste kwaliteit;
- milieu- en veiligheidsrisico’s;
- risico’s t.a.v. de doorlooptijd van het project;
- risico’s m.b.t. nadelige gevolgen voor derden.

4.6 Normen en richtlijnen
Benoeming van alle op de uitvoering betrekking 
hebbende normen en richtlijnen met verwijzing naar 
de onderdelen waar zij betrekking op hebben.

4.7 Kwalificatie uitvoering
Aantonen, bijvoorbeeld d.m.v. verwijzing naar te
keningen, planningen e.d., dat aan alle uitvoering
seisen in het contract en die vanuit het ontwerp zeit, 
is of zal worden voldaan.

4.8 Bijlagen
Alle bij de uitvoeringsnota behorende bijlagen, zoals 
tekeningen, berekeningen, planningen e.d.

5. ONDERHOUDSNOTA
De onderhoudsnota dient tenminste de volgende 
aspecten te beschrijven:

5.1 Hoofdonderdelen
Overzicht van de (constructieve) hoofdonderdelen 
waaruit het integraal ontwerp is opgebouwd.

5.2 Beschrijving per hoofdonderdeel van:
a. De onderdelen en de factoren van invloed (op het 

betrouwbaar functioneren gedurende de le
vensduur)

b. Voorzien onderhoud (ook vervanging): 
-beschrijving onderhoudsmethode;
-benodigde mensen en middelen;
-duur van het onderhoud in mandagen; 
-planning van het onderhoud, gedurende de
levensduur;

-de gevolgen van het onderhoud voor de be
schikbaarheid van de oeververbinding.

Perkpolder
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