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 Opdrachtgeving

N  T161: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspun ten project 03.01.010

161-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunte n project

D293 (R) - Projectbeleid fase Structuurontwerp
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

N  T164: Nemen besluiten over resultaten en voortga ng 03.01.020

164-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D326 (R) - Besluiten fase Structuurontwerp
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Structuurontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg 
van het project

 Contracten

N  T245: Voorbereiden contracteren van participante n 03.02.010

245-1: Organiseren contractvorming

D295 (R) - Uitbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

245-2: Opstellen aanbestedingsplan

D1559 (R) - Aanbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

245-3: Voorbereiden contracteren van participanten

D1872 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D1871 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

245-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanv ullende expertise

D1870 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

     MT1698: Formuleren gewenste werkzaamheden aanv ullende expertise (M-taak) 03.02.020

1698-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullen de expertise

D1926 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

N  T162: Contracteren van participanten 03.02.030

162-1: Contracteren van participanten

D1700 (R) - Contracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D223 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

     T1981: Contracteren aanvullende expertise 03.02.035

1981-1: Contracteren aanvullende expertise

D1701 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
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 Programma van Eisen

     T286: Herijken en uitwerken PvE 03.03.020

286-1: Herijken en uitwerken PvE

D361 (R) - PvE fase Structuurontwerp
Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en 
externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten 
m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of 
levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

 Architectuur/ bouwkunde

N  T1988: Interpreteren van locatie- en terreingege vens vanuit expertise 
Architectuur/bouwkunde

03.04.010

1988-1: Analyseren van de ligging van het terrein v anuit expertise Architectuur/bouwkunde

D2275 (R) - Analyse ligging terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
Inhoud: historie van de locatie / historie van de stedenbouwkundig-architectonische context / invloed van de ligging op de 
gebouwtypologie

1988-2: Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

D2276 (R) - Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Architectuur/bouwkunde
Inhoud: morfologische structuur omgeving / beeldtaal omgeving / gewenste architectonische structuur

N  T1387: Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde 03.04.020

1387-1: Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde

D58 (R) - Visie Architectuur/bouwkunde
Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp

N  T289: Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Archi tectuur 03.04.040

289-1: Maken Stedenbouwkundig-architectonisch plan

D2277 (R) - Stedenbouwkundig-architectonisch plan
Inhoud: onderzoek bebouwingscapaciteit locatie / zonering en morfologie bebouwing (1:1000/1:500) / functionele ordening op 
locatieniveau (‘stedenbouwkundig vlekkenplan’ 1:1000/1:500)

289-2: Ontwerpen hoofdvorm bebouwing

D615 (R) - Hoofdvorm bebouwing Structuurontwerp
Inhoud: hoofdmassa gebouw (1:500/1:200) / oriëntatie gebouw

289-3: Ontwerpen hoofdindeling bebouwing

D2278 (R) - Hoofdindeling bebouwing Structuurontwerp
Inhoud: functionele ordening op gebouwniveau (‘vlekkenplan gebouw’ 1:500/1:200) / ontsluitingsprincipes gebouw / zonering 
horizontale en verticale verkeersruimten

N  T1990: Maken beeldkwaliteitplan Architectuur 03.04.050

1990-1: Maken beeldkwaliteitplan Architectuur

D2279 (R) - Beeldkwaliteitplan Architectuur
Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing / invloed gewenste imago op de architectuur / gewenste 
zichtbaarheid vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik
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 Architectuur/ bouwkunde

N  T2556: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evalu atie Structuurontwerp 03.04.060

2556-1: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluat ie Structuurontwerp

D2671 (T) - V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp

 Interieur

     T522: Verzorgen inbreng Interieur in Structuur ontwerp 03.05.010

522-1: Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontw erp

D616 (T) - Inbreng Interieur fase Structuurontwerp
Inhoud: visie op de ontwerpopgave interieur / conceptuele uitgangspunten voor het interieurontwerp / gewenste beeldtaak, sfeer 
en ambiance interieur / invloed gewenste imago op het interieur / eerste indicatie materiaalgebruik

N  T2557: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie e n -evaluatie Structuurontwerp 03.05.020

2557-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2672 (T) - Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp

 Landschap

N  T1850: Interpreteren van locatie- en terreingege vens vanuit expertise Landschap 03.06.010

1850-1: Analyseren van de ligging van het terrein v anuit expertise Landschap

D2111 (R) - Analyse ligging terrein vanuit expertise Landschap
Inhoud: historie van het terrein / historie van de stedenbouwkundig-landschappelijke context / invloed van de ligging op de 
terreintypologie / landschappelijke inbedding / landschappelijke kwaliteiten van de locatie

1850-2: Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Landschap

D2282 (R) - Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Landschap
Inhoud: ontsluitingsprincipes terrein / parkeermogelijkheden / technisch-infrastructurele mogelijkheden / vormkwaliteiten / 
oriëntatiekwaliteiten / geofysische kwaliteiten

N  T1393: Ontwikkelen visie Landschap 03.06.015

1393-1: Ontwikkelen visie Landschap

D38 (R) - Visie Landschap
Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp

N  T291: Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Str uctuurontwerp 03.06.020

291-1: Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Struc tuurontwerp

D1873 (R) - Stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp
Inhoud: mogelijke ruimtelijke opbouw van het landschap (1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / functionele ordening 
Landschap (1:1000/1:500): parkeercapaciteit en –voorziening

N  T1851: Maken beeldkwaliteitplan Landschap 03.06.040

1851-1: Maken beeldkwaliteitplan Landschap

D2112 (R) - Beeldkwaliteitplan Landschap
Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance Landschap / invloed gewenste imago op vormgeving Landschap / eerste 
indicatie sfeer beplanting en materiaalgebruik
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 Landschap

N  T2558: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evalu atie Landschap 03.06.050

2558-1: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluat ie Landschap

D2673 (T) - V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Landschap fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp

 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

     T290: Adviseren inzake Bouwfysica in Structuur ontwerp 03.07.010

290-1: Adviseren inzake Bouwfysica

D617 (R) - Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp
Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwfysische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies 
en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

     T521: Adviseren inzake Akoestiek in Structuuro ntwerp 03.07.020

521-1: Adviseren inzake Akoestiek

D618 (R) - Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp
Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

     T3022: Adviseren inzake Brandveiligheid in Str uctuurontwerp 03.07.030

3022-1: Adviseren inzake Brandveiligheid

D3268 (R) - Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp
Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

 Constructie

     T292: Adviseren inzake Constructies in Structu urontwerp 03.08.010

292-1: Adviseren inzake Constructies

D619 (R) - Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp
Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofddraagstructuur

N  T2559: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie e n -evaluatie Structuurontwerp 03.08.020

2559-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2674 (T) - Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp

 Installaties

N  T293: Adviseren inzake Installaties in Structuur ontwerp 03.09.010

293-1: Uitbrengen advies installatieconcepten

D1289 (R) - Advies installatieconcepten
Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdindeling bebouwing / zonering installatie technische 
infrastructuur
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 Installaties

     T1104: Verrichten onderzoek naar energievoorzi eningsconcepten 03.09.020

1104-1: Uitbrengen advies energievoorzieningsconcep ten

D1291 (R) - Advies energievoorzieningsconcepten
Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm / afweging en 
advies

N  T2560: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie e n -evaluatie Structuurontwerp 03.09.030

2560-1: Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp

D2675 (T) - Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in 
het ontwerp

 Geotechniek

     T294: Advisering inzake Geotechniek in Structu urontwerp 03.10.010

294-1: Advisering inzake Geotechniek

D1283 (R) - Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp
Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke principes 
fundering, bouwput en bemalingen

 Ontwerpintegratie

N  T168: Coördineren adviezen van participanten 03.11.010

168-1: Coördineren adviezen van participanten

D374 (T) - Adviesverzoeken fase Structuurontwerp
Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling

N  T174: Integreren adviezen Structuurontwerp 03.11.030

174-1: Integreren adviezen Structuurontwerp

D235 (R) - Integraal Structuurontwerp
Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, 
interieur, Landschap, constructie, installaties)

N  T1995: Integreren beeldkwaliteitsplannen 03.11.040

1995-1: Integreren beeldkwaliteitsplannen

D2285 (R) - Integraal beeldkwaliteitsplan
Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en 
vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik bebouwing 
en Landschap, eerste indicatie beplanting

     T2561: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontw erp 03.11.050

2561-1: Sturen V&G-risico-inventarisaties door part icipanten

D3269 (T) - Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp
Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie op basis 
van de eigen expertise

2561-2: Integreren bijdragen participanten in V&G-r isico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp

D3270 (R) - Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp
Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen 
maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s
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 Geld

N  T1434: Bewaken fasebudget 03.12.010

1434-1: Bewaken fasebudget

D1777 (R) - Rapport bewaking SO-budget
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

N  T176: Ramen bouwkosten 03.12.030

176-1: Ramen bouwkosten

D378 (R) - Raming bouwkosten fase Structuurontwerp
Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per 
elementencluster/element

N  T1432: Ramen investeringskosten 03.12.040

1432-1: Ramen investeringskosten

D262 (R) - Raming investeringskosten SO
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies

N  T1433: Adviseren kosten-kwaliteit 03.12.050

1433-1: Adviseren kosten-kwaliteit

D1776 (R) - Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp
Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

     T1435: Ramen exploitatiekosten 03.12.070

1435-1: Ramen exploitatiekosten

D1778 (R) - Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen

     T2014: Analyseren kosten-baten exploitatie 03.12.080

2014-1: Analyseren kosten-baten exploitatie

D2305 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

     T2015: Inventariseren financieringsmogelijkhed en 03.12.090

2015-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden

D2306 (R) - Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp
Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

     T2479: Inventariseren subsidiemogelijkheden 03.12.100

2479-1: Inventariseren subsidiemogelijkheden

D2608 (R) - Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp
Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
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 Organisatie/procesintegratie

N  T244: Organiseren project 03.13.010

244-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen p rojectorganisatie

D301 (R) - Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

244-2: Beheren projectorganisatie

D1577 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

N  T240: Sturen en bewaken project 03.13.020

240-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak projec t

D211 (R) - Faseplan Structuurontwerp
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D328 (R) - Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en 
kosten

240-2: Sturen en bewaken fase Structuurontwerp

D226 (T) - Startrapport fase Structuurontwerp
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren

D300 (T) - Sturingsmaatregelen Structuurontwerp
Inhoud*: opsomming van maatregelen

D233 (R) - Fase-afsluiting Structuurontwerp
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / 
risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

N  T3024: Voorbereiden besluitvorming faseresultate n Structuurontwerp 03.13.030

3024-1: Adviseren inzake besluitvorming over fasere sultaten Structuurontwerp

D3272 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp
Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van 
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase 
/ conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

3024-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voo rtgang van het project

D3273 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp
Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en 
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming 
van de opdrachtgever over de voortgang van het project

 Tijd

N  T184: Plannen projectdoorlooptijd 03.14.010

184-1: Plannen projectdoorlooptijd

D247 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
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 Informatie en Communicatie

N  T2394: Opstellen en beheren informatie- en commu nicatieplan fase Structuurontwerp 03.15.001

2394-1: Opstellen en beheren informatie- en communi catieplan fase Structuurontwerp

D2538 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten

     T3023: Beheren projectwebsite 03.15.005

3023-1: Beheren projectwebsite

D3271 (T) - Projectwebsite fase Structuurontwerp
Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur

N  MT966: Voeren van overleg met de opdrachtgever ( M-taak) 03.15.010

966-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever

D3077 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  T1993: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen v an ontwerpteamvergaderingen 03.15.015

1993-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van  ontwerpteamvergaderingen

D1927 (T) - Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  MT965: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M -taak) 03.15.020

965-1: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen

Output: niet van toepassing

N  T2281: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen v an stuurgroepvergaderingen 03.15.024

2281-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van  stuurgroepvergaderingen

D2430 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  MT1914: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M -taak) 03.15.025

1914-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

Output: niet van toepassing

N  MT964: Voeren van overleg met bevoegde instantie s (M-taak) 03.15.030

964-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties

D3083 (T) - Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  MT2016: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) 03.15.035

2016-1: Voeren van overleg over financiering en sub sidies

D2307 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
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fase Structuurontwerp
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
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 Informatie en Communicatie

N  MT1810: Voeren van overleg met beheerders nutsvo orzieningen (M-taak) 03.15.040

1810-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorz ieningen

D3091 (T) - Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

     MT1811: Voeren van overleg met externe special isten (M-taak) 03.15.050

1811-1: Voeren van overleg met externe specialisten

D3096 (T) - Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  T280: Uitvoeren wijzigingenbeheer 03.15.060

280-1: Managen wijzigingen

D359 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

280-2: Verwerken wijzigingsbesluiten

D360 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten

N  T268: Beheren projectdocumenten 03.15.070

268-1: Beheren managementdocumenten

D330 (T) - Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

268-2: Beheren werkdocumenten

D331 (T) - Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie
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fase Structuurontwerp

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

1 mei 2014

 Kwaliteitszorg en risico's

N  C2550: Herijken/analyseren en behandelen project risico`s per projectdeel (cluster) 03.16.005

2550-1: Herijken/analyseren en behandelen projectri sico`s per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

N  T2551: Herijken/analyseren en behandelen project risico`s Architectuur/bouwkunde 01
2551-1: Herijken/analyseren en behandelen projectri sico`s Architectuur/bouwkunde

D2666 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T2552: Herijken/analyseren en behandelen project risico`s Interieur 02
2552-1: Herijken/analyseren en behandelen projectri sico`s Interieur

D2667 (T) - RI&E Interieur fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T2553: Herijken/analyseren en behandelen project risico`s Landschap 03
2553-1: Herijken/analyseren en behandelen projectri sico`s Landschap

D2668 (T) - RI&E Landschap fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T2554: Herijken/analyseren en behandelen project risico`s Constructies 04
2554-1: Herijken/analyseren en behandelen projectri sico`s Constructies

D2669 (T) - RI&E Constructies fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T2555: Herijken/analyseren en behandelen project risico`s Installaties 05
2555-1: Herijken/analyseren en behandelen projectri sico`s Installaties

D2670 (T) - RI&E Installaties fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N  T177: Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel 03.16.010

177-1: Integreren RI&E`s per projectdeel

D238 (R) - Project RI&E fase Structuurontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
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fase Structuurontwerp

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

1 mei 2014

 Kwaliteitszorg en risico's

N  T1996: Opstellen kwantitatieve analyse van het S tructuurontwerp 03.16.020

1996-1: Maken oppervlakteanalyse gebouw

D2286 (R) - Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp
Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding

1996-2: Maken oppervlakteanalyse terrein

D2287 (R) - Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp
Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding 
verhard-onverhard

1996-3: Analyseren gebouwvormfactoren

D2680 (R) - Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwrep
Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – 
geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte

N  MT1997: Analyseren en behandelen milieu-effecten  (M-taak) 03.16.030

1997-1: Analyseren en behandelen milieu-effecten

D2288 (R) - Analyse milieu-effecten Structuurontwerp
Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies

N  T1652: Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepa sselijke wettelijke regelgeving 03.16.040

1652-1: Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepass elijke wettelijke regelgeving

D1875 (R) - Verificatie Structuurontwerp
Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies 
en aanbevelingen

1652-2: Vrijgeven Structuurontwerp

D2308 (R) - Vrijgegeven integraal Structuurontwerp
Inhoud: geïntegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architecuur/bouwkunde, interieur, 
buitenruimte, constructie, installaties)

 Vergunningen

N  MT1853: Inventariseren benodigde vergunningen (M -taak) 03.17.010

1853-1: Inventariseren benodigde vergunningen

D2113 (R) - Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp
Inhoud: opsomming benodigde vergunningen

N  T1854: Plannen, sturen en bewaken vergunningen 03.17.020

1854-1: Plannen, sturen en bewaken vergunningen

D2114 (R) - Vergunningenplan fase Structuurontwerp
Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van 
vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen

N  T1998: Analyseren planologische haalbaarheid 03.17.030

1998-1: Analyseren planologische haalbaarheid

D2289 (R) - Analyse planologische haalbaarheid
Inhoud: toetsing integraal Stedenbouwkundig Structuurplan en integraal Structuurontwerp aan streekplan en bestemmingsplan / 
afweging en advies

datum: 1 mei 2014 pagina 11 van 19

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



fase Structuurontwerp

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

1 mei 2014

 Geïntegreerde Contracten

     C2562: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwer pwerkzaamheden per projectdeel (cluster) 03.18.010

2562-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwer kzaamheden per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

     T2563: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwer pwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 01
2563-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwer kzaamheden op aspecten 
Architectuur/bouwkunde

D2681 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase SO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

     T2564: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwer pwerkzaamheden op aspecten Interieur 02
2564-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwer kzaamheden op aspecten Interieur

D2682 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase SO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

     T2566: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwer pwerkzaamheden op aspecten Landschap 03
2566-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwer kzaamheden op aspecten Landschap

D2683 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase SO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

     T2567: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwer pwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica 04
2567-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwer kzaamheden op aspecten Bouwfysica

D2684 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase SO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

     T2568: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwer pwerkzaamheden op aspecten Constructies 05
2568-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwer kzaamheden op aspecten Constructies

D2685 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase SO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

     T2569: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwer pwerkzaamheden op aspecten Installaties 06
2569-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwer kzaamheden op aspecten Installaties

D2686 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase SO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

     T2570: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwer pwerkzaamheden op aspecten Geotechniek 07
2570-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwer kzaamheden op aspecten Geotechniek

D2687 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase SO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
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fase Structuurontwerp

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

1 mei 2014

 Geïntegreerde Contracten

     T2571: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborg ingplan Ontwerpwerkzaamheden 03.18.020

2571-1: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingp lan Ontwerpwerkzaamheden

D2688 (R) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase SO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / 
advies aan de Opdrachtgever

     T2572: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkza amheden 03.18.030

2572-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamhe den

D2690 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase SO
Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij 
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet 
op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
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fase Structuurontwerp

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

1 mei 2014

 Geïntegreerde Contracten

     C2573: Toetsen nakomen Acceptatieplan per proj ectdeel (cluster) 03.18.040

2573-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectd eel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

     T2574: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architec tuur/bouwkunde (GC) 01
2574-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur /bouwkunde (GC)

D2689 (T) - Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase SO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-
ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve 
adviezen m.b.t. acceptatie

     T2575: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieu r (GC) 02
2575-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (G C)

D2691 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase SO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen 
m.b.t. acceptatie

     T2576: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landscha p (GC) 03
2576-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (G C)

D2692 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase SO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen 
m.b.t. acceptatie

     T2577: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysi ca (GC) 04
2577-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica ( GC)

D2693 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase SO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen 
m.b.t. acceptatie

     T2578: Toetsen nakomen Acceptatieplan Construc ties (GC) 05
2578-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies  (GC)

D2694 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase SO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen 
m.b.t. acceptatie

     T2579: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installa ties (GC) 06
2579-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties  (GC)

D2695 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase SO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen 
m.b.t. acceptatie

     T2580: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechn iek (GC) 07
2580-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

D2696 (T) - Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase SO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen 
m.b.t. acceptatie
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 Geïntegreerde Contracten

     T2581: Integreren toetsingen nakomen Acceptati eplan 03.18.050

2581-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatiepla n

D2697 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase SO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. 
acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
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fase Structuurontwerp

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

1 mei 2014

 Geïntegreerde Contracten

     C2582: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuu rontwerp per projectdeel (cluster) 03.18.060

2582-1: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuuront werp per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

     T2583: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/ bouwkunde fase Structuurontwerp 01
2583-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouw kunde

D2698 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase SO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

     T2584: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fas e Structuurontwerp 02
2584-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur

D2699 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase SO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

     T2585: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fas e Structuurontwerp 03
2585-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap

D2700 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase SO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

     T2586: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fa se Structuurontwerp 04
2586-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica

D2701 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase SO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

     T2587: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Structuurontwerp 05
2587-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies

D2702 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase SO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

     T2588: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Structuurontwerp 06
2588-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties

D2703 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase SO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

     T2589: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek f ase Structuurontwerp 07
2589-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek

D2704 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase SO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies
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 Geïntegreerde Contracten

     T2590: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten  fase Structuurontwerp 03.18.070

2590-1: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten

D2705 (R) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase SO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies
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     C2591: Adviseren inzake wijzigingen per projec tdeel  (cluster) 03.18.080

2591-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdee l  (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

     T2592: Adviseren inzake wijzigingen Architectu ur/bouwkunde 01
2592-1: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/b ouwkunde vanwege de Opdrachtgever

D2706 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2592-2: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/b ouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D2716 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2593: Adviseren inzake wijzigingen Interieur 02
2593-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanw ege de Opdrachtgever

D2707 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2593-2: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanw ege de Uitvoerende Partij

D2717 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2594: Adviseren inzake wijzigingen Landschap 03
2594-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanw ege de Opdrachtgever

D2708 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2594-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanw ege de Uitvoerende Partij

D2718 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2595: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica 04
2595-1: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica van wege de Opdrachtgever

D2709 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2595-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica van wege de Uitvoerende Partij

D2719 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2596: Adviseren inzake wijzigingen Constructi es 05
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 Geïntegreerde Contracten

2596-1: Adviseren inzake wijzigingen Constructies v anwege de Opdrachtgever

D2710 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2596-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies v anwege de Uitvoerende Partij

D2720 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2597: Adviseren inzake wijzigingen Installati es 06
2597-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties v anwege de Opdrachtgever

D2711 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2597-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties v anwege de Uitvoerende Partij

D2721 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2598: Adviseren inzake wijzigingen Geotechnie k 07
2598-1: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek va nwege de Opdrachtgever

D2712 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2598-2: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek va nwege de Uitvoerende Partij

D2722 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2599: Integreren adviezen inzake wijzigingen 03.18.090

2599-1: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanw ege de Opdrachtgever

D2713 (R) - Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2599-2: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanw ege de Uitvoerende Partij

D2714 (T) - Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase SO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
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