
Uiteraard zijn er allerlei tussenvarianten te bedenken, maar kern is wel dat de eerste twee stappen 
het meest bepalend zijn. Om die reden is het dan ook van belang om te inventariseren waar de 
ongunstige locaties zich bevinden om vervolgens op die plekken extra te kunnen investeren op: 

o het voorkomen van het ontstaan van brand en 
o het voorkomen van een (volledig) ontwikkelde brand.

Zoals eerder ai aangegeven zijn er vele manieren om hier mee om te gaan.

In de komende paragrafen zijn de brandscenario's onderverdeeld in:
9.1 mogelijke brandscenario's
9.2 aannemelijke brandscenario's
9.3 waarschijnlijke brandscenario's

De eerste twee zullen wat meer geconcretiseerd worden door een voorbeeld te geven van een 
mogelijk dan wel aannemelijk scenario op een concrete (ongunstige) locatie. De waarschijnlijke 
brandscenario's zijn reeds geconcretiseerd door de meest waarschijnlijke brandoorzaken te 
omschrijven bij de risico-analyse in hoofdstuk 7.1. Daar wordt echter nog niet in gegaan op de 
waarschijnlijke gevolgen van een dergelijk scenario, deze komen hier dus nog aan bod.

9.1. Mogelijke brandscenario's
Er zijn verscheidene ongunstige locaties waar er sprake is van een clustering van belangrijke 
ruimtes. Het is denkbaar dat er op een van de volgende ongunstige locaties brand ontstaat:

a. io.i.b

b. io.l.b

C. io.l.b

9.2. Aannemelijke brandscenario's
Bij dit scenario gaan we niet uit van de meest ongunstige locatie waar een brand kan ontstaan, 
maar focussen we meer op de opvolging van een aannemelijk scenario. We kijken naar de 
verwachte opvolging intern alsook extern; waarbij we ons focussen op die locaties, waarvan we 
verwachten dat de opvolging lastiger is dan normaal. De volgende locaties zullen doorgaans 
een lastiger verloop kennen en daardoor ook meer aandacht verdienen:

Locaties met samenvallende vluchtwegen (snelle interne alarmering en opvolging?) 
Locaties waar detectie relatief lang duurt (door bijvoorbeeld thermische detectie in plaats 
van rookdetectie)
Locaties waar alarmering relatief lang duurt (door bijvoorbeeld vertraging in 
ontruimingsalarm)
Locaties waar ontviuchting relatief lang duurt io.l.b

a. door de hoeveelheid aanwezigen (goede opvolging middels BHV of voldoende 
nooduitgangen?)

b. door de aanwezigheid van bijvoorbeeld verminderd zelfredzamen (goede opvolging 
middels BHV? Of voldoende mogelijkheden middels bijvoorbeeld liften die geschikt 
zijn voor evacuatie?)

Specifieke locaties waar de alarmopvolging door de gebruiker kan worden bemoeilijkt door 
een speciaal ontruimingsregime ten opzichte van overige ruimtes.
Specifiieke locaties waar de alarmopvolging door brandweer kan worden bemoeilijkt door:

a. Beveiligingsmaatregelen (personen nog in het complex, gesloten deuren, dreiging, 
etc..)

b. Vertraagde externe alarmering
c. Lange loopafstand vanaf brandweer-/neveningang
d. Complexe route intern (blokkades, bochten, smalle gangen, trappetjes, etc..)
e. Verstopte voorzieningen

i. brandweerpaneel
ii. droge blusleiding
iii. bluswatervoorziening

a.
b.

c.

d.

e.

f.



iv. sleutelkluis
V, hoofdschakelaars van Gas, Water en Elektra (en eventueel 

luchtbehandeling)

9.3. Waarschijnlijke brandscenario's
Bij dit scenario benaderen we hoe we verwachten dat de opvolging in- en extern zal verlopen. 
De getallen moeten dan ook als indicatief beschouwd worden. Er wordt in beginsel uitgegaan 
van een interne ontviuchting; het is echter altijd mogelijk om naar buiten te vluchten indien de 
omstandigheden hier om vragen.

Tijdstip 
(in min.)

Gebeurtenis

ontstaan brand0
branddetectie1
alarmerinq BHV______
alarmering brandweer
eventueel alarmerinq aanwezigen bij samenvallende vluchtweqen__________
besluitvormingstijd mensen in bedreigd compartiment (afhankelijk van de 
urgentie die de brand met zich meebrengt zal een deel direct vluchten)_____
bedreigd gebied ontrulmd (afhankeliik van de urgentie)____________________
na verificatie brandmelding zet de BHV de ontruimingsprocedure in gang 
(minimaal binnen 5 minuten na detectie in de dagsituatie en 7 minuten in de 
nachtsituatie).__________________________________________________________
eventuele blussinq door BHV

0-3

6-8

.10.1b WOB ______________
opkomst brandweer en wordt geinformeerd door BHV over de locatie en aard 
van de brand.

9-16

aangrenzend (bedreigde) gebied ontruimd aanwezigen hebben nu of 2 
brandscheidingen tussen zichzelf en de brand zitten, of staan rookvrij in de 
buitenlucht of rookvrii door de aanwezigheid van een echte rookscKeidinq.
met behulp van aanwijzingen van de BHV vervolgen de aanwezigen hun weg 
naar een van de aangewezen interne veiliqe plekken in het complex__________
brandweer inzetgereed en doet voor zover mogelijk onder begeleiding een 
verkenning in het pand.___________________________________________________
afhankelijk van de uitkomsten bij verkenning wordt er voor een inzettactiek 
gekozen. Indien de brand niet al te groot is geworden zal er waarschijnlijk voor 
een defensieve binnen- of voor een offensieve binnenaanval worden gekozen. 
Indien een heel bouwdeel in de brand staat ligt een buitenaanval meer voor de 
hand. ______

10-12

13

16
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Inieiding1

[verplicht onderdeel]
[Toetichting: ASgemene beschrijving en toelichting van het Gebouw/Project/Object in 
deze en eventueel de voorgaande fase(n).]

Versiebeheer
[verplicht onderdeel]
[Toelichting: De verplichting geldt niet voor de 1® versie. Weike aanvullingen op de 
voorafgaande versie(s) levert dit rapport? Overzicht van de voorgaande versies van het 
rapport met vermeiding van versie, datum, bedrijf/instetling en auteur{s). Een korte 
beschrijving van de opdrachten, doelen en resuitaten van de eerdene versies.]

1.1



Projectgegevens2

Projectomschrijving2.1
[verplicht onderdeel]
[Toelichting: Omschrijving van het project, de bouwdeien, de locatie en voor het project 
van belang zijnde gegevens. In de omschrijving opnemen: demarcatie deelprojecten, 
indeling constructieve onderdelen en rolverdeling adviseurs (bijvoorbeeld die tussen 
constructeur en geotechnisch adviseur). Indien omvangrijk verwijzing naar bijiagen of 
separate stukken, bijvoorbeeld een bouwhistorische rapportage wanneer het een 
monument betreft.j 
, 0-:-.n-ier!ring; Bi’ gzing narv- 
admii--itratie vaii de opdraci-.ge-e) •.er-nekien.,

‘‘erk uit cie-■^dier letoepassirg. oc

Objectgegevens
I verplicht onderdeel]
[Toelichting: Voor zover (al) van toepassing. Algemene gegevens (door opdrachtgever te 
verstrekken) over het gebouw/object/locatie en de (toekomstige) gebruiker{s). Hieronder 
een voorstel.]
Objectaanduiding 
Objectnummer 
Functie of type

2.2

: [Gebouwnaam/Objectnaam]
: [Objectnummer van opdrachtgever]
: [Bouwwerkcategorie] [Toelichting: Bijvoorbeeld: 

kantoorgebouw]
: [Rijks-/Provinciaal/Gemeentelijk/Geen monument]
: [Straat] [Nummer]

[Postcode] [Plaats]
: Kadastrale gemeente : [Kadastrale gemeente]

Sectie : [Sectie]
Nummer : [Nummer]

: [Eigendom/huur] [Toelichting: Voor de opdrachtgever]
: [Naam] [Toelichting: Indien niet de opdrachtgever] 

[Postadres]
[Postcode] [Plaats]
Telefoon : [Telefoonnummer]
Telefax : [Telefaxnummer]
E-mail : [Algemeen e-mailadres eigenaar]
Website : [URL homepage eigenaar]

: [Naam bedrijf/organisatie]
[Afdeling]
Contactpersoon : [Contactpersoon] [Toelichting: eventueel 
met vermelding persoonsgebonden telefoonnummer en e- 
mailadres]
; OpmerWing. Htr^aien pij meerde'^e get

: [Architect(en)] [Toelichting: eventueel met adres- en 
contactgegevens]

: [Constructeur(s)] [Toelichting: eventueel met adres- en 
contactgegevens]
[Bouwjaar]

: [Bruto vioeroppervlak] m’
Verhuurbaar vioeroppervlak: [Verhuurbaar vioeroppervlak] m^
Gebouv/hoogte 
[Overige objectkenmerken]

Monumentstatus
Adres

Kadastrale gegevens

Eigendomstatus
Eigenaar

Gebruikers

- crs
Architect(en)

Constructeur(s)

Bouwjaar
Bruto vioeroppervlak

[Gebouwhoogte] m boven maaiveld



Adviseurs en uitvoerders2.3
loptioneel onderdeel]
[Toelichting: Voor zover relevant hier aangeven welke adviseurs (constructie, 
bouwfysica, binnenhuisarchitectuur, transporttechniek, en dergelijke) en uitvoerders 
(casco, gevel, instafiaties, onderhoud, en dergelijke) bij het gebouw/object in relatie tot 
het project betrokken zijn. Voor zover mogelijk vermelden van bedrijfsnaam, personen, 
huidige contactpersoon en contactgegevens.J



Documenten en rekensoftware3

Fasedocumenten Constructie3.1
[verplicht onderdeel]
[Toeiichting; Adviseur geeft onderbouwing voor de compleetheid van de aangeleverde 
stukken van het ontwerp in de betreffende fase, waar dit uitgangspuntenrapport deei van 
uitmaakt. In deze paragraaf ook aangeven welke, door de adviseur aangeJeverde 
stukken, deei uitmaken van het Constructief Ontwerp in de betreffende fase.]

Fasedocumenten overige disciplines3.2
/ verplicht onderdeelJ
[Toeiichting: In deze paragraaf aangeven welke door andere adviseurs opgestelde 
stukken van belang zijn voor (een goede interpretatie van) het Constructief Ontwerp in 
de betreffende fase, bijvoorbeeld: sonderingen, bouwkundig ontwerp, 
compartimenteringstekeningen en dergelijke.]

Toegepaste normen en voorschriften3.3
/verplicht onderdeel]

Toegepaste rekensoftware3.4
/ verplicht onderdeel]
[Toeiichting: Indien al van toepassing.]



Uitwerking Programma van Eisen4

[verplicht onderdeel]
(Toelichting: Geldt voor alle paragrafen en subparagrafen. Indian een onderdeel met van
toepassing is in het project, dan dat als zodanig vermelden.]

Gevolgkiasse en ontwerpievensduur4.1

Materiaalkeuzen4.2

Brandwerendheid4.3

Brandwerendheidseis conform Bouwbesluit4.3.1

Aanvullende eisen / bepalingen t.a.v. brandwerendheid4.3.2

Eisen t.a.v. bruikbaarheid4.4

4.4.1 Vervormingen

Doorbuigingen4.4.1.1

Scheefstand4.4.1.2

Zettingen en zettingsverschillen4.4.1.3

Trillingen4.4.2

Duurzaamheid4.5

Omgeving en klimaat4.6

Reservedraagvermogen4.7

Mate van toezicht4.8



Constructieve opzet5

[verplicht onderdeel]
[Toelichting: Geldt voor aile paragrafen en subparagrafen. Indien een onderdeel niet van
toepassing is in het project, dan dat ais zodanig vermelden.]

Bouwdelen5.1

Bestaande toestand5.2

Fundering5.3

Bodemopbouw5.3.1

Grondwater5.3.2

Draagkracht5.3.3

Keuze funderingssysteem5.3.4

Constructie5.4

VIoeren en daken5.4.1

Wanden en gevels5.4.2

Stabiliteit5.4.3

DHataties5.4.4

Samenhang hoofddraagconstructie5.4.5

Sleutelelementen5.4.5.1

Kritische detaillering5.4.5.2

Reservedraagvermogen en robuustheid5.4.6

Constructieve opbouw secundaire draagconstructies5.5

Gevels5.5.1



Trappen[-huizen ]5.5.2

Veilig Werken Op Hoogte [VWOH] veiUgheidsvoorzieningen5.5.3

Relatie met andere bouwwerken5.6

Bouwfase5.7



Beiastingen6

[verplicht onderdeel]
[Toelichting: Geldt voor alie paragrafen en subparagrafen. Indian een onderdeel niet van
toepassing is voor het gebouw/object of in bet project, dan dat als zodanig vermelden,]

Permanente beiastingen6.1

Overzicht gebruiksfuncties6.2

Overzicht opgelegde beiastingen6.3

Windbelasting6.4

Bepaling windbelasting6.4.1

Dynamische beiastingen6.4.2

Windbelasting op gevels en gevelonderdelen6.4.3

Regen- en sneeuwbelasting6.5

Wateraccumulatle6.5.1

Beiastingen bij brand6.6

Buitengewone beiastingen6.7

Aanrijdbelasting6.7.1

Explosiebelasting6.7.2

Horizontale beiastingen op afscheidingen bij een hoogteverschil6.8

Voorzieningen aan daken en gevels ten behoeve van onderhoud en 
reiniging

6.9



Brandveiiigheid7

[verplicht onderdeel]
[Toelichting: Geldt voor alle paragrafen en subparagrafen. Indien een onderdeel niet van 
toepassing is voor het gebouw/object of in het project, dan dat als zodanig vermelden.]

Brandwerendheideis hoofddraagconstructie7.1

Brandwerendheideisen uit oogpunt van compartimentering
[Toelichting: Het Constructief Ontwerp moet afgestemd zijn op de 
compartimentscheidingen zoals aangegeven in het bouwkundige ontwerp en de 
brandveiligheidsdocumenten.]

7.2

Uitwerking voor onderdeien7.3



Maatvoering8

[verplicht]
[Toelichting; Geldt voor alle paragrafen en subparagrafen. Indien een onderdeel niet van 
toepassing is voor het gebouw/object of in het project, dan dat als zodanig vermelden. 
[Toelichting: Welke afspraken geiden er ten aanzien van de maatvoering van de 
constructie en de toelaatbare toleranties en afwijkingen daarop. Bij 
renovaties/restauraties vergt de omgang met maatvoering bijzondere aandacht {wat 
wordt verwacht; wat is aangetroffen).]

Hoofdstructuur
[Toelichting; Denk aan stramienen; verdiepinghoogte; constructiehoogte vioeren en 
balken en dergelijke.]

8.1

Onderdelen en aansluitingen
[Toelichting: Denk aan maatnauwkeurigheid van (prefab) constructie onderdelen, vrije 
ruimte bij dilataties en voegen, stelruimte van kolommen en wanden, 
bevestiging/aansluiting van gevels, binnenwanden, plafonds en installaties, sparingen en 
doorvoeringen en dergelijke.)

8.2

Meetmethode8.3
[Toelichting: Afspraken over het uitzetten en vaststellen van maten en maatafwijkingen.)



Constructieve risicoanalyse9

[verplicht onderdeel]



Archeologie / behoud bodemschatten10

[verplicht onderdeel]
[Toelichting: Indien dit onderdeel niet van toepassing is voor het gebouw/object of in het 
project, dan dat als zodanig vermelden.]



Kwaliteitssysteem borging Constructieve Veiligheid11

[verplicht onderdeel]
[Toelichting: Geldt voor alle paragrafen en subparagrafen. Indian een onderdee! (nog) 
niet van toepassing is voor het gebouw/object of in het project, dan dat als zodanig 
vermelden.]

Interne borging constructief adviesbureau11.1

Externe borging ontwerpteam / bouwteam11.2



Bijiage - plattegronden met overzichten opgelegde 
belastingen

12

/ verplicht onderdeel]



Bijiage - plattegronden met brandcompartimentering13

[verplicht onderdeel]
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerievan BinnenlandseZaken en 
Koninkhjksrelaties

Rijksvastgoedbedrijf
Vastgoedbeheer 
Expertisecentrum Techniek

boorprotocol Transacties en Projecten 
Architectuur en Techniek

persbericht

Voorafgaand aan elk in de constructie te boren gat
De aannemer of een van de nevenaannemers vult een 
(standaard)booraanvraagformulier in, waarbij op bijiagen 
(tekeningen, schetsen) duidelijk aangegeven wordt waar het 
gewenste gat moet komen.
Via de hoofdopzichter wordt toestemming gevraagd aan de 
constructeur en de bouwkundige.
Indien beide geen bezwaren hebben, retourneert de 
hoofdopzichter het afgetekende booraanvraagformuiier, waarna 
het gat geboord kan gaan worden.

Bij het boren van elk gat in de betonconstructie
Met behuip van geijkte apparatuur wordt de wapening in de 
betonconstructie opgespoord en op het betonoppervlak 
aangegeven.
Het gewenste gat wordt afgeschreven, waarbij er op geiet wordt 
dat er geen wapening doorboord zal worden. Tenzij dit door de 
grootte van het gat onmogelijk is en dit bij de constructeur 
bekend is en akkoord bevonden. In dat geval wordt ervoor 
gezorgd dat de te doorboren hoeveelheid wapening minimaai is. 
Zonodig wordt (in overieg) de positie van het te boren gat 
aangepast om aan het gestelde in dit punt te voidoen.
Het gat wordt geboord.

Na het boren van elk gat
Er wordt, samen met de hoofdopzichter, gecontroieerd hoeveel 
wapening er doorboord is. Wanneer dit afwijkt van de hierboven 
genoemde uitgangspunten wordt dit gemeld aan de constructeur. 
Indien nodig zai de constructeur aanvullende maatregeien 
voorschrijven.
Het gat en de aanvuliende maatregeien vastieggen op 
revisietekeningen.
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Rijksvastgoedbedrijf
Vastgoedbeheer 
Expertisecentrum Techniek

Transacties en Projecten 
Architectuur en TechniekBooraanvraagformulier

Formuliernummer:

Project;

Datum:

Gereed voor Materiaal Diameter AantalBedrijf Omschrijving locatie Lengte

Schets van de locatie van de te maken sparing(en). 
[bijiagen maximaal op A4-formaat]

De plaats van de sparing(en) is/zijn wel/niet in het werk met uitsluitend 
potlood afgetekend.

Ingeschreven en 
naar constructeur 
doorgezonilen 
datum:

Akkoord
consfructei/r

Voor uitvoering 
naar bouwkundig 
aannemer 
datum:

Gereed gemetd bij:Naam aanvrager:

datum: Aanvrager: Ja/nee

Paraaf opzichter:Paraaf aanvrager: Paraaf opzichter: Opzichter: ja/neeParaaf:
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerievan BinnenlandseZaken en 
Koninkrijksrelaties

Rijksvastgoedbedrijf

Datum
25 juli 2017

Bijiage 10.3

NEN-EN 1990, zij het dat de belastingsfactoren moeten worden ontleend aan label A1.2(B) 
en (C). De belastingsfactoren voor de uiterste grenstoestand EQU zijn gelijk aan die voor
nieuwbouw.
label A1.2(B) en A1.2(C) — Belastingsfactoren (y) voor de uiterste grenstoestanden STR 
en GEO
Belastingscombinaties Blijvende

belastingen
Veranderlijke wind 
maatgevende

^ belasting anders dan belasting “
Ongunstig Gunstig >

Overheersende
veranderlijke

(Vgl. 6.10a)

YqaVGj.sup YGj.mf YQ.1

1,10Gevolgkiasse 1A/B 

Gevolgkiasse 2 

Gevolgkiasse 3

1,10 0,90 1,00

1,15 1,301,20 0,90

1,30 0,90 1,30 1,50
I

(Vgl. 6.10b) 

Gevolgkiasse 1A/B 

Gevolgkiasse 2 

Gevolgkiasse 3

/Gy, sup /Gy, inf /Q,1 /Q,1

1,101,00 0,90 1,00

1,10 0,90 1,15 1,30

T 1,30 1,501,20 0,90

Als ondergrens het verbouw niveau (volgens de NEN8700) gevolgkiasse CC2 en de 
restlevensduur van 30 jaar.
label A1,2(B) en (C) — Partiele belastingsfactoren (/) voor de uiterste grenstoestanden STR en GEO

Factoren bij verbouw

, Veranderlijke wind 
i maatgevende belasting

Belastingscombinaties Blijvende belastingen Overheersende 
' veranderlijke 
belasting anders dan 
wind *

Ongunstig Gunstig a

(Vgl. 6 10a) Yqa\ koj.sup ^G/inf

1,20Gevolgkiasse la/b 1,15 0,90 1.10

1,40Gevolgkiasse 2 i 1,30(1,20) 0,90 1,30

Gewigkiasse 3 1,50 1,60(1,50)1,40(1,20) 0,90

I

t
i fkGj(Vgl. 6 10b) kQ.1 Yq 1/G/inf-j.sjp

0,90 1.10 1,20i Gevolgkiasse la/b 1,05
t

Gevolgkiasse 2 1,30 1,401.15 0,90

i 1,25(1,20)! Gevolgkiasse 3 1,50 1.60(1,50)0,90
k
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ONGERUBRICEERD

KARAKTERISTIEKE WAARDEN VAN OPGELEGDE BELASTINGEN - AANVULLING EUROCODE

Aanvuliingen en afwijklngen ten opzichte van de vigerende normen.

In onderstaande tabel staan alleen de afwijkingen ten opzichte van de vigerende normen: 
NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-1-1 met Nederlandse Nationale Bijiagen

4^0 = factor voor de combinatiewaarde van een opgelegde belasting
iki = factor voor de frequente waarde van een opgelegde belasting

412 ~ factor voor de quasi-blijvende waarde van een opgelegde belasting

Qk 4»2Qk e.f.qk qkKlasse van belaste oppervlak Opmerkingen en toelichting
[kN/m^l [kN/m"l[kN] [kNl [-1 [-1 (-1 IH2)

VLOEREN, 8ALKONSEN 
TRAPPENINGEBOUWEN

1) De minimale opgelegde belasting is afhankelijk van aangrenzende gebruiksfuncties11Woon-, bijeenkomst-, verkoop- en kantoorruimten ONTSLUITINGSWEGEN

NEN-EN 1991-1-1 
tabel NB.l - 6.2

NEN-EN 1991-1-1 
tabel NB.5

NEN-EN 1990 
tabel NB-2-A1.1

Klasse A (wonen en huiselijk gebruik)

A-vloeren

A-trappen

A-balkons

Klasse B (kantoorruimten) 2) Deze waarde geldt voor nieuwbouw. Voor bestaande bouw mag terug gegaan worden 
naar de waarde in NEN-EN 1991-1-1: 2,5 kN/m“nz[I2)B-kantoorruimten 3,5

Klasse C (bijeenkomstruimten) 3) Deze klasse is van toepassing op tentoonstellingsruimten in musea.

4) Zware (>7 kN) objecten, bijv. collectiestukken in musea, moeten afzonderlijk 
opgegeven worden.

Cl-tafels

C2-va5te zitplaatsen
3) 4)C3-zonder obstakels voor rondlopende mensen

C4-fysieke activiteiten

C5-grote mensenmassa's

Klasse D (winkelruimten)

Dl-kleinhandel

D2-warenhuizen

VLOEREN VOOR OPSLAG EN 1) De minimale opgelegde belasting is afhankelijk van aangrenzende gebruiksfunctiesONTSLUITINGSWEGENRuimten voor opslag en industrieel gebruik
INDUSTRIEELGEBRUIK

NEN-EN 1991-1-1 NEN-EN 1991-1-1 
tabel NB 5

NEN-EN 1990 
tabel NB.2 - Al.ltabel NB-2-6-4

Klasse El (opslag) 5) De opgelegde belasting van archieven, computerruimten (MER, SER, patch) en 
installatieruimten moet - vergelijkbaar met bibliotheken - worden bepaald aan de 
hand van (A) het definitief inrichtingsplan samen met (B) het door de gebruiker te 
handhaven gebruiksvoorschrift betreffende de maximale belasting per strekkende 
meter legplank/rek/kast/opstelplaats.

El-winkels

El-bilbliotheken

El-overig

El-archieven met vaste stellingen S)6) 5)61> 10,0 > 10,0 1,0 0,9 0,8
El-archieven met rolkasten > 12,0 > 12,0^'^' 6) Indien ten tijde van het ontwerp het inrichtingsplan en/of gebruiksvoorschrift nog niet 

bekend zijn, mag de hier gegeven minimumwaarde worden gebruikt. Het 
inrichtingsplan en gebruiksvoorschrift moeten dan zodanig worden opgesteld dat de 
opgelegde belasting niet groter wordt dan het ontwerpuitgangspunt.
Zware (> 10 kN) apparatuur moet afzonderlijk opgegeven worden.

Deze klasse is van toepassing op werkplaatsen, laboratoria en dergelijke.

1.0 0,9 0,8
SIS)El-computerruimten, MER, SER, patch 5) 6) 7)> 10,0 1,0 0,9 0,810,0

El-installatieruimten > 8,0®’®^ 51 6) 71> 10,0 1,0 0,9 0,8

Klasse E2 (industrieel gebruik) 7)
8) 8)E2-industrieel

I
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ONGERUBRICEERD

KARAKTERISTIEKE WAARDEN VAN OPGELEGDE BELASTINGEN • AANVULLING EUROCODE

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de vigerende normen.
= factor voor de combinatiewaarde van een opgelegde belasting

= factor voor de frequente waarde van een opgelegde belasting
4*2 = factor voor de quasi-blijvende waarde van een opgelegde belasting

In onderstaande tabel staan alleen de afwijkingen ten opzichte van de vigerende normen; 
NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-1-1 met Nederlandse Nationale Bijiagen

4*0 4^1 4*2Qk Qk e.f.qk qkKlasse van belaste oppervlak Opmerkingen en toelichting
[kN/m^l [kN/m")IkN] (kN) [-1 t-1 [-) (Hi)

1) De minimale opgelegde belasting is afhankelijk van aangrenzende gebruiksfuncties1)Belastingen veroorzaakt door vorkheftrucks VLOEREN ONTSLUITINGSWEGEN

NEN-EN 1991-1-1 
tabel - 6 5

NEN-EN 1991-1-1 
tabel NB.5

NEN-EN 1990 
tabel NB-2-A11

Klasse vorkheftruck
FL 1 tot en met FI 6

1) De minimale opgelegde belasting is afhankelijk van aangrenzende gebruiksfuncties11Garages en ruimten voor voertuigverkeer VLOEREN ONTSLUITINGSWEGEN

NEN-EN 1991-1-1 
tabel NB.3- 6.8

NEN-EN 1991-1-1 
tabel NB.5

NEN-EN 1990 
tabel NB.2-A1.1

Klasse F (verkeers- en parkeerruimten voor lichte voertuigen)

I IF-lichte voertuigen, lichter dan 25 kN

Klasse G (verkeers- en parkeerruimten voor middeizware voertuigen)

G-middeIzware voertuigen, 25 tot 120 kN

G-middeIzware voertuigen, zwaarder dan 120 kN

1) De minimale opgelegde belasting is afhankelijk van aangrenzende gebruiksfuncties1)Oaken DAKVLOEREN ONTSLUITINGSWEGEN

NEN-EN 1991-1-1 
tabel NB.4-6 10

NEN-EN 1991-1-1 
tabel NB.5

NEN-EN 1990 
tabel NB.2-A1.1

9) Er is sprake van een lichte constructie indien de blijvende belasting van het dak < 1,0 
kN/m^ is.

Werkend op het gehele dak.
Werkend op een oppervlakte van 0,1 m x 0,1 m.

Aanvullend moet rekening gehouden worden met belastingen uit de voorzieningen ten 
behoeve van veilig werken op hoogte.
Indien ten tijde van het ontwerp deze voorzieningen en de daaruit volgende 
belastingen nog niet bekend zijn, mag van de volgende minimale belastingen 
uitgegaan worden;
-15 kN voorzieningen ten behoeve van abseilen of 
-12 kN bij overige voorzieningen voor veilig werken op hoogte.

Klasse H (niet toegankelijke daken, behalve voor gewoon onderhoud en herstelwerkzaamheden)
9) 10) 11) 12)H-dakhelling 0 ^ a $ 20” lichte constructies 0 0 0^1,0 2,0

10) 11) 12) 10)H-dakhelling 0 ^ a S 20° niet lichte constructies

H-dakhelling a > 20°________________________
Daken van onder maaiveld gelegen ruimten, geen verkeersbelasting

0 0 0S2.0 2.0
12) 11)

12)
Daken van onder maaiveld gelegen ruimten, geen 
verkeersbelasting

Klasse I (toegankelijke daken voor gebruik volgens klasse A tot en met G)

IZie klassen A tot en met G

Klasse K (daken toegankeliik voor speciaal gebruik. zoals landingsplaatsen voor helikopters)
Helikopterklasse NEN-EN 1991-1-1 

tabel 6.11
HCl
HC2

13) 13) Voorbeelden zijn: noodstroomaggregaat, brandstoftanks, kluizen, beeldhouwwerken 
en dergetijke.

Voor alle klassen geldt: bijzondere, zware objecten, apparaten en dergelijke moeten afzonderlijk opgegeven worden
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Colofon
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modellen, zie Rijksportaal, Rijksvastgoedbednjf (RVB):
A RI&E in het Ontwerptraject voor de Utiliteit en Civiele Infra (RI&E) 
B V&G-plan 
C V&G-dossier
D Overdrachtsformulier VGCO naar VGCU 
E Checklist V&G Uitvoeringsfase (proces)
F Adviesrapport/Toetskader (voorbeeld)
G V&G in het ontwerpcontract 
H Arbeidshygienische strategie

Bijiagen:
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Voorwoord

Dit document is bedoeld als leidraad voor projectmanagers en V&G- adviseurs van het 
Rijksvastgoedbedrijf voor de te volgen stappen om te voldoen aan de V&G-verplichtingen 
die voortvioeien uit:
• de Europese richtlijn 92/57
• de Arbeidsomstandighedenwet
• het Arbeidsomstandighedenbesluit
• het Bouwbesluit.
De opdrachtgever (OG) heeft volgens deze wet- en regelgeving de verantwoordelijkheid om 
te zorgen dat het ontwerpproces een ontwerp oplevert, dat met zo min mogelijk gevaren 
kan worden gerealiseerd, gebruikt, onderhouden en gesloopt. De (tussen-)resultaten van 
dit proces worden per project vastgelegd in een RI&E voor de ontwerpfase, een V&G-plan 
en een V&G-Dossier.
Uit de RI&E voIgt of er al of niet een V&G-plan moet worden opgesteld.
De aandacht voor gevaren tijdens bouw, onderhoud en sloop wordt gecoordineerd door de 
aangestelde V&G Coordinator Ontwerpfase (VGCO) en de aangestelde V&G Coordinator 
Uitvoeringsfase (VGCU).
De OG moet rekening houden met V&G-aspecten in de fase voorafgaand aan de 
ontwerpfase, in de uitvoeringsfase en bij de overdracht (van het V&G-dossier) van het 
project naar de gebruiksfase. Het gaat hierbij met name om projecten waarin sprake is van 
nieuwbouw, verbouw, renovatie of (planmatig) onderhoud. Ook kan het gaan om projecten 
van niet-planbaar onderhoud met verhoogde risico's.
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Algemeen1

Naast de uitwerking van de V&G-documenten in de ontwerpfase (RI&E en V&G-plan) is het 
belangrijk dat het proces ernaartoe eenduidig wordt vastgelegd. Dit laatste is van belang, 
omdat het Arbeidsomstandighedenbesluit op dit punt meer het karakter heeft van een 
inspanningsverplichting dan van een resultaatverplichting. Achteraf moet aangetoond 
kunnen worden, dat voldoende aandacht en zorg is besteed aan veiligheid en gezondheid. 
De OG kan de wettelijk aan hem toegekende taken delegeren of uitbesteden, maar 
daarmee vervalt niet zijn wettelijke verantwoordelijkheid. Namens de OG moet in de 
ontwerpfase een proactieve opstelling worden gekozen. Het is de OG, die de ontwerpers 
moet opdragen een V&G ontwerpproces te doorlopen. Alle gemaakte keuzes moeten 
gemotiveerd worden vastgelegd. Als er bijvoorbeeld geen sprake is van projectspecifieke 
risico's moet worden vastgelegd dat deze wel zijn onderzocht, maar dat die niet aan de 
orde zijn. Verder is het belangrijk om het proces navoigbaar vast te leggen door versies 
van de RI&E (risico-inventarisatie en
-evaluatie), het V&G-plan en het V&G-dossier met datum en versienummer op te slaan in 
het projectdossier.

Leeswijzer
Deze handleiding is in principe geschreven voor de IPV-er.
Wanneer anderen een taak hebben is dit expliciet benoemd.
Hoofdstuk 2 geeft het stappenplan voor traditionele contracten (op basis van ABAA/DNR en 
UAV) en hoofdstuk 3 het stappenplan voor gemtegreerde contracten (DB of DBM op basis 
van de ABAA/DNR en UAV-GC, DBFMO of PPS).>
Deze handleiding is zowel voor gebouwen als voor infrastructurele werken te gebruiken.

Betrokkenen
IPV-er Integraal projectverantwoordelijke

Objectmanager
Adviesverantwoordelijke
Werkafspraak maker
Adviseur Veiligheid en Gezondheid
Toetser van RI&E en V&G-plan
Veiligheids- en GezondheidsCodrdinator Ontwerpfase 
Veiligheids- en GezondheidsCodrdinator Uitvoeringsfase 
Opdrachtgever 
Opdrachtnemer

OM
AV-er 
Wam-mer 
Adviseur V&G 
Toetser V&G 
VGCO 
VGCU
OG
ON

Definities
RI&E
V&G-plan
V&G-Dossier

risico-inventarisatie en risico-evaluatie 
veiligheids- en gezondheidsplan 
veiligheids- en gezondheidsdossier

‘ DNR: De Nieuwe Regeling, zie op www.nlinaenieurs.nl.
UAV; Uniforme Administratieve Voorwaarden, zie op httD://wetten.overheid.nl, 
UAV-GC: UAV voor Gemtegreerde Contracten, zie httD://uavac2005.nl/. 
DB/DBM/DBFMO: Design, Build, Finance, Maintain, Operate.
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Het stappenplan V&G bij traditionele (ABAA-DNR/UAV) contracten2

Stap 1: V&G in de Project Start Up (PSU)

Bespreek in de PSU de rol- en taakverdeling:
• obiectmanaaer: Bespreek bij een project in een bestaand object met de objectmanager 

of in het project rekening moet worden gehouden met gelijktijdig lopende 
werkzaamheden of doorgaande exploitatie, zoals onderhoud of andere projecten en of 
in dat laatste geval reeds V&G-documenten beschikbaar zijn. Reeds beschikbare V&G- 
documenten van het gebouw zijn de eerste aanzet tot het vormen van de specifieke 
V&G-documenten voor het onderhavige project.

• AV-er: Bespreek met de AV-er welke taken door de V&G adviseur worden uitgevoerd.
• inkoopadviseur: Bespreek met de inkoopadviseur op welke wijze V&G-aspecten in de 

aanbestedingsstrategie voor adviesdiensten wordt meegenomen.

RIJK" V&G in de werkafspraak (WA)Stap 2A:

Zorg dat de AV-er bij het maken van de Werkafspraak via een Wam-mer van A&T/dT&P het 
inhoudelijk begeleiden (adviseren en toetsen) van de V&G-aspecten op in de 
werkzaamheden. Het betreft het mede formuleren van de opdrachtverlening aan de 
ontwerpende partij en het toetsen van de RI&E, het V&G-plan en het V&G-dossier.

DEFENSIE" V&G in de voorcalculatie (VOCA)

Neem bij het maken van de VOCA het inhoudelijk begeleiden en uitwerken van de V&G- 
aspecten en het toetsen van RI&E, V&G-plan en V&G-dossier op in de werkzaamheden.
Het betreft het in geval van uitbesteden mede formuleren van de opdrachtverlening aan de 
ontwerpende partij en het toetsen van RI&E, V&G-plan en V&G-dossier.

Stap 2B:

Stap 3: V&G in de Risman sessie

Verken samen met de adviseur V&G de risico's op het gebied van V&G in het 
ontwerpproces.
Benoem het voldoen aan de V&G-verplichtingen als specifiek risico tijdens de Rismansessie.

Bepaal de V&G-aspecten t.b.v. de overdracht van en naar de directieStap 4: 
Vastgoedbeheer

Maak conform de handleiding overdracht van projecten van en naar de directie 
Vastgoedbeheer afspraken met objectmanager over:

• Bestaand of nieuw V&G-dossier.
• Asbestinventaristatierapport
• Rapport veilig werken op hoogte
• Brandveiligheidscan

Stap 5: Opstellen RI&E voor de Definitiefase

In of direct na de PID-fase moet door de IPV-er in samenspraak met de AV-er en de 
adviseur V&G mede op basis van een beschikbaar V&G-Dossier een RI&E voor de 
Definitiefase worden opgesteld. (zie bijiage model A).
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Stap 6: Toets RI&E voor de Definitiefase

Bied de RI&E voor de Definitiefase aan aan de AV-er die dit ter toetsing aan de toetser V&G 
voorlegt.

Stap 7: Bepaal verplichtingen op het gebied van V&G

De IPV-er bepaalt op basis van de RI&E voor de Definitiefase de geldende verplichtingen op 
het gebied van V&G, zoals

• Het al of niet maken van een V&G-plan.
• Het al of niet aanstellen van een V&G-cobrdinator voor de ontwerpfase (VGCO)

Het opstellen van een complete RI&E is echter altijd verplicht.

Stap 8: V&G in aanbesteding externe adviseurs

Het aanstellen van een V&G-cobrdinator voor de ontwerpfase (VGCO) is verplicht, indien in 
de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door;

• twee of meer uitvoerende werkgevers
• een uitvoerende werkgever en een of meer uitvoerende zeifstandigen of
• twee of meer uitvoerende zeifstandigen.

In de praktijk is dit bij bijna alle projecten van toepassing.
Zorg ervoor dat bij het aansteilen van de VGCO diens taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn benoemd en vastgelegd, zodat hierop kan worden gestuurd en de VGCO 
hierop kan worden aangesproken.
Neem bij offerteaanvragen en bij opdrachten voor adviesdiensten bij elke fase de V&G- 
werkzaamheden op en neem hierbij de tekst op volgens bijiage model G, V&G in het 
ontwerpcontract.

De IPV-er kan de activiteiten die gemoeid zijn met het nakomen van zijn verplichtingen 
volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit uitbesteden aan derden. Dit ontslaat hem echter 
niet van de verplichting daarop toezicht uit te voeren en de V&G-documenten te (laten) 
toetsen.

Stel bij de aanbesteding eisen aan de uitgenodigde ontwerpende partij{en) ten aanzien van
de aan te stellen V&G-cobrdinator ontwerpfase wat betreft competenties, ervaring, kennis
en kunde.
• Neem deze zaken op in een op te stellen selectieleidraad.
• Vraag referenties om kennis, kunde en ervaring op gebied van V&G aantoonbaar te 

maken.
• Verstrek bij de offerteaanvraag en de opdracht de RI&E voor de Definitiefase, zodat de 

externe adviseur de gesignaleerde risico's en mogelijke beheersmaatregelen meeneemt 
en de RI&E in elke vervolgfases van het ontwerp actuallseert.

• Neem in de offerteaanvraag het opstellen van een advies over onderhoudsveilig 
bouwen In het licht van artikel 6.53 van het Bouwbesluit op. Laat daarbij gebruik 
maken van de Checklist veilig onderhoud, zie op de website: 
www.omqevinQSweb.nl/publicaties/formulier-toetsinqskader-veiliQ-onderhoud.

• Wanneer het bevoegd gezag een bouwveiligheidsplan eist volgens onderstaande 
artikelen 8.2. en 8.3 van het Bouwbesluit, neem het opstellen hiervan dan op in de 
offerteaanvraag.
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Stap 9: Opstellen RI&E voor het Voorontwerp en/of 
RI&E voor het Definitief ontwerp

Op basis van de RI&E voor de Definitiefase moeten de RI&E voor het Voorontwerp (mits 
een Voorontwerp wordt gemaakt) en RI&E voor het Definitief Ontwerp door de VGCO 
worden uitgewerkt. (Zie bijiage model A)

Stap 10: Opstellen V&G-plan

Let op! Een V&G-plan moet alleen worden opgesteld als het werk meldingsplichtig is of 
indien er sprake is van bijzondere risico's. Dit voIgt uit het resultaat van de RI&E voor de 
Definitiefase.

Bijiage model H geeft een nadere toelichting op de te hanteren arbeidshygienische 
strategie, welke in de V&G-plan moet worden verwerkt en op de eisen die worden gesteld 
aan het V&G-plan.(Zie bijiage model B)
be verschillende RI&E's moeten - net als het V&G-plan en het V&G-dossier - gedurende de 
ontwerpfase en gedurende de uitvoeringsfase als 'levend' document worden bijgehouden, 
waarbij minimaal perdeelfase (VO, DO, TO/B, DO) tussentijdse versies worden opgeslagen.

Stap 11 Toets V&G-documenten

Wanneer de geactualiseerde RI&E, het V&G-plan en/of het V&G-dossier gereed zijn, biedt 
de VGCO dit ter toetsing aan de IPV-er. Dit geldt - voor zover van toepassing - ook voor 
het bouwveiligheidsplan en voor het advies over onderhoudsveilig bouwen. De toets van 
V&G documenten vindt plaats door de V&G- toetser, waarbij de IPV-er de volgende 
documenten aan de AV-er aanlevert:
• de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E voor de Definitiefase)
• het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
• het ontwerp respectievelijk het bestek (inclusief overige informatie die van belang is 

om een inschatting te kunnen maken van de V&G-risico's die kunnen spelen in de 
uitvoering of in onderhoud en beheer)

• het veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier) [indien beschikbaar]
• het bouwveiligheidsplan [indien nodig]
• het advies onderhoudsveilig bouwen [indien nodig].
De toetser maakt daarbij gebruik van het toetskader (Zie bijiage model F). '

Toetsprocedure;
a. De V&G-toetser legt de toetsresultaten vast in een toetsrapportage onder 

verantwoordelijkheid van de AV-er.
b. De IPV-er koppelt de toetsrapportage terug naar de VGCO, die de V&G-documenten 

ontwerpfase heeft opgesteld.
c. Indien de V&G-documenten niet akkoord zijn, biedt de VGCO de herziene V&G- 

documenten ontwerpfase via de IPV-er aan voor een hertoetsing.
d. Pas wanneer uit de (her-)toets volledige goedkeuring voIgt, vastgelegd in de definitieve 

toetsrapportage, zijn de V&G-documenten ontwerpfase gereed.

De IPV-er laat gedurende het ontwerpproces per fase verifieren of de VGCO invulling geeft 
aan de toebedeelde taken. Dit kan bijvoorbeeld middels bespreking in en terugkoppeling uit 
de ontwerpteamoverleggen.
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Stap 12; V&G-documenten opslaan

Sla het goedgekeurde definitieve V&G-plan inclusief bijgewerkte RI&E en het V&G-dossier 
en de definitieve toetsrapportaQe op in DIGIDOS, map 09.01 (voor projecten Rijk) c.q. in 
Project Wise (voor projecten Defensie).
De tussentijdse versies moeten vanwege naspeurbaarheid worden bewaard.

Stap 13: V&G in bestek t.b.v. de uitvoering

Zie erop toe dat in de aanbesteding van de uitvoering van het project de RI&E, het V&G- 
plan, het V&G-dossier, het bouwveiligheidsplan en het advies onderhoudsveilig bouwen 
onderdeel zijn van de contractstukken.
In het bestek moet worden aangegeven dat de ON een VGCU moet aanstellen.

Stap 14: Overdracht naar uitvoerende partij

Stuur aan op een 'warme overdracht' van het V&G-plan inclusief de RI&E Definitief ontwerp 
tussen VGCO en VGCU, zodat de VGCU in de uitvoeringsfase maximaal gebruik maakt van 
de bij het bestek gevoegde V&G-documenten uit de ontwerpfase en die documenten als 
vertrekpunt hanteert bij de (door)ontwikkeling van RI&E, V&G-plan en V&G-dossier 
gedurende de uitvoeringsfase. De VGCO besteedt bij de overdracht vooral aandacht aan 
nog openstaande risico's en de aanpak daarvan.
De VGCO legt de overdracht van de V&G-documenten uit de ontwerpfase naar de 
uitvoeringsfase vast en maakt hierbij gebruik van het formulier in bijiage model D.

Stap 15: Melding aanvang bouw

Melding van het werk bij de toezichthouder, iZSW, is verplicht (zie RI&E voor de 
Definitiefase) indien:

• de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 
werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd 
arbeid zullen gaan verrichten, of

• met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn 
gemoeid.

Zorg voor melding (door de uitvoerende partij, de directievoerder of de IPV-er) bij de 
toezichthouder (Inspectie SZW) voor de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats 
de voorgenomen totstandbrenging van het bouwwerk. Zorg ervoor dat een afschrift van de 
melding zichtbaar op de bouwplaats wordt aangebracht.
Het formulier'melding bouwwerk' is te vinden op www.insDectieszw.nl.

Stap 16: V&G tijdens de uitvoering

Bewaak dat directievoering en toezicht namens de OG toezien op de naleving van de V&G- 
verplichtingen op basis van artikel, 2.28, uit het Arbeidsomstandighedenbesluit van de ON.

Tijdens de uitvoering houdt de directievoerder namens de OG aantoonbaar toezicht op het 
verder ontwikkelen van (de opeenvolgende versies van) het V&G-plan voor de 
uitvoeringsfase op basis van de RI&E en het V&G-plan voor de ontwerpfase (zie bijiagen 
model A en B). De VGCO maakt hierbij gebruik van de 'Checklist toezicht op V&G in de 
uitvoeringsfase' (zie bijiage model E).

Bied het door de ON aangevulde en geactualiseerde V&G-plan voor de uitvoeringsfase aan 
aan de AV-er die dit ter toetsing aan de toetser V&G voorlegt.
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Houd hierbij rekening met de notie dat het V&G-plan voor de uitvoeringsfase op basis van 
het model V&G plan voor de ontwerpfase (Bijiage model B) geen eenmalig statisch 
document is, maar gaandeweg de uitvoering steeds actueel wordt gehouden aan 
wijzigingen in het ontwerp, uitbreiding van de scope, samenloop met nevenwerkzaamheden 
en de stand van het werk, en antidpeert op de eerstvolgende bouwactiviteiten.

Zie er op toe dat gedurende het gehele uitvoeringsproces veiligheid en gezondheid op de 
bouwplaats en in alle bouwvergaderingen een onderwerp van gesprek is. De besprekingen 
tussen (onder-)aannemers (toolboxmeetings) moeten worden vastgelegd en t.b.v. 
inspecties reproduceerbaar zijn.

Stap 17: Opstellen V&G-dossier

Is een V&G-plan verplicht dan is ook een V&G-dossier (zie bijiage model C) verplicht. Waar 
het V&G-plan zich richt op de uitvoeringsfase, richt het V&G-dossier zich op de 
gebruiksfase. Dit V&G-Dossier beschrijft de veiligheidsvoorzieningen en de restrisico's, 
waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van onderhoud, sloop, 
inspectie/keuring en schoonmaak in, aan of op het gebouw.
Bij nieuwbouwprojecten moet de ON het V&G-Dossier in de uitvoeringsfase opstellen.
Bij bestaande objecten moet de ON het V&G-Dossier in de uitvoeringsfase opstellen dan 
wel actualiseren.

Stap 18: V&G-dossier overdragen aan de objectmanager

Draag aan het eind van de nazorgfase van het project het bijgewerkte of nieuwe V&G- 
dossier over aan de objectmanager.
Zorg dat bij de overdracht van het project aan de objectmanager een (tijdens de 
uitvoeringsfase) bijgewerkt V&G-dossier is opgeslagen in DIGIDOS, map 09.01 (voor 
projecten Rijk)c.q. in Project Wise (voor projecten Defensie) en via de overdracht wordt 
opgenomen in de gebouwdocumentatie.

Pagina 10 van 15



Handleidmg Stappenplan V&G voor projecten Rijksvastgoedbednjf | 6 februari 2017

Het stappenplan V&G bij gemtegreerde contracten (DB, DBM of 
DBFMO)

3

Bij het opstellen van de bouwprocesbepalingen in het arbeidsomstandigheden besluit heeft 
het traditionele aanbestedingsproces model gestaan. In andere samenwerkingsverbanden 
worden activiteiten op een andere wijze verdeeld. De taken (opdracht geven, ontwerpen, 
cobrdineren) blijven echter gelijk en de wijze waarop de wet die heeft belegd staat los van 
de gekozen contractvorm. Bij geintegreerde contracten blijft de OG dan ook 
verantwoordelijk. In bijiage model 7 wordt toegelicht hoe dit in balans wordt gebracht met 
de oorspronkelijke idee van geintegreerde contracten. Hieronder worden de stappen 
beschreven om hieraan invulling te geven. Uitgangspunt hierbij is dat contractbewaking op 
basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) geschiedt.

Wanneer echter sprake is van DBM of DBFMO, vervalt de overdracht na de uitvoeringsfase 
van het V&G-dossier aan de objectmanager aan OG-zijde, aangezien de opdrachtnemer 
hiervoor verantwoordelijk blijft.

UAV-gc
Bij contracten volgens UAV-gc, worden bij het opstellen van het contract de volgende zaken 
geregeld:
1. Opnemen proceseisen volgens het Model Uitvraag Specificatie (MUS)

- eisen aan processen
- eisen aan de gevraagde Output (voor AanvangsCertificaat (AC) een V&G-plan, echter 

tussentijds in de RI&E de kolommen VO en DO invullen voor onderdelen, waarvan hoge 
mate van detailniveau wordt gevraagd.
In overleg met de adviseur V&G Projectspecifiek maken.

2. Als bijiage model uploaden:
- Ingevuld RI&E voor de Definitiefase (zie bijiage model A, grijze kolom)
- Modeldocumenten B t/m I, welke door ON gebruikt moeten worden

DBFMO
Bij de contractvorm volgens de Rijksbrede Modelovereenkomst DBFMO worden bij het 
opstellen van het contract de volgende zaken geregeld:
1. Opnemen proceseisen volgens het Model Uitvraag Specificatie (MUS)

- eisen aan processen
- eisen aan de gevraagde Output (voor AanvangsCertificaat (AC) een V&G-plan, echter 

tussentijds in de RI&E de kolommen VO en DO invullen voor onderdelen, waarvan hoge 
mate van detailniveau wordt gevraagd.
In overleg met de adviseur V&G Projectspecifiek maken.

2. Als bijiage model uploaden:
- Ingevuld RI&E voor de Definitiefase (zie bijiage model A, grijze kolom)
- Modeldocumenten B t/m I, welke door ON gebruikt moeten worden
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Stap 1: V&G in de Project Start Up (PSU)

Bespreek in de PSU de rol- en taakverdeling: '
• obiectmanaaer: Bespreek bij een project in een bestaand object met de objectmanager 

of in het project rekening moet worden gehouden met gelijktijdig lopende 
werkzaamheden of doorgaande exploitatie, zoals onderhoud of andere projecten en of 
in dat laatste geval reeds V&G-documenten beschikbaar zijn. Reeds beschikbare V&G- 
documenten van het gebouw zijn de eerste aanzet tot het vormen van de specifieke 
V&G-documenten voor het onderhavige project.

• AV-er: Bespreek met de AV-er welke taken door de V&G adviseur worden uitgevoerd.
• inkoopadviseur: Bespreek met de inkoopadviseur op welke wijze V&G-aspecten in de 

aanbestedingsstrategie voor adviesdiensten wordt meegenomen.

RUK" V&G in de werkafspraak (WA)Stap 2A;

Zorg dat de AV-er bij het maken van de Werkafspraak via een Wam-mer van A&T/dT&P het 
inhoudelijk begeleiden (adviseren en toetsen) van de V&G-aspecten op in de 
werkzaamheden. Het betreft het mede formuleren van de opdrachtverlening aan de 
ontwerpende partij en het toetsen van de RI&E, het V&G-plan en het V&G-dossier.

DEFENSIE" V&G in de voorcaicuiatie (VOCA)

Neem bij het maken van de VOCA het inhoudelijk begeleiden en uitwerken van de V&G- 
aspecten en het toetsen van RI&E, V&G-pian en V&G-dossier op in de werkzaamheden.
Het betreft het in gevai van uitbesteden mede formuleren van de opdrachtverlening aan de 
ontwerpende partij en het toetsen van RI&E, V&G-plan en V&G-dossier.

Stap 2B:

Stap 3: V&G in de Risman sessie

Verken samen met de adviseur V&G de risico's op het gebied van V&G in het 
ontwerpproces.
Benoem het voidoen aan de V&G-verplichtingen als specifiek risico tijdens de Rismansessie.

Bepaai de V&G-aspecten t.b.v. de overdracht van en naar de directieStap 4: 
Vastgoedbeheer

Maak conform de handleiding overdracht van projecten van en naar de directie 
Vastgoedbeheer afspraken met objectmanager over:

• Bestaand of nieuw V&G-dossier.
• Asbestinventaristatierapport
• Rapport veilig werken op hoogte
• Brandveiligheidscan

Stap 5: Opstelien RI&E voor de Definitiefase

In of direct na de PID-fase moet door de IPV-er in samenspraak met de AV-er en de 
adviseur V&G mede op basis van een beschikbaar V&G-Dossier een RI&E voor de 
Definitiefase worden opgesteld. (zie bijiage model A).

Stap 6: Toets RI&E voor de Definitiefase

Bied de RI&E voor de Definitiefase aan aan de AV-er die dit ter toetsing aan de toetser V&G 
voorlegt.
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Stap 7; Bepaal verplichtingen op het gebied van V&G

De IPV-er bepaalt op basis van de RI&E voor de Definitiefase de geldende verplichtingen op 
het gebied van V&G, zoals

• Het al of niet maken van een V&G-plan.
• Het al of niet aanstellen van een V&G-cobrdinator voor de ontwerpfase (VGCO)

Het opstellen van een complete RI&E is echter altijd verplicht.

Stap 8: V&G in de aanbesteding

Neem bij een DB of DBM contract de V&G-aspecten op in de vraagspecificatie. 
Neem bij een DBFMO-project V&G-aspecten op in de outputspecificatie (OS).

Het gaat bij beide contractvormen om de volgende aspecten:
• het door Opdrachtnemer (ON) opstellen van een RI&E voor het voorontwerp, RI&E voor 

het definitief ontwerp, V&G-plannen en een V&G-dossier voor de exploitatiefase. op 
basis van de RI&E voor de Definitiefase.

• het door ON aanstellen van V&G-coordinatoren ontwerp- en uitvoeringsfase.
• de kwaliteitseisen/competenties t.a.v. de V&G-cobrdinator ontwerp- en uitvoeringsfase.
• het door ON inhoudelijk (laten) toetsen van het V&G-plan, het V&G-dossier en de RI&E 

en het daarmee aantoonbaar maken van de kwaliteit van de V&G documenten.
• Wanneer het bevoegd gezag een bouwveiligheidsplan eist volgens onderstaande 

artikelen 8.2. en 8.3 van het Bouwbesluit, neem het opstellen hiervan dan op in de 
offerteaanvraag.

Verstrek voorts reeds aanwezige informatie over V&G-aspecten, zoals een bestaand V&G- 
dossier, aan de ON.

Stap 9; Opstellen RI&E voor het Voorontwerp en/of 
RI&E voor het Definitief ontwerp

Op basis van de RI&E voor de Definitiefase moeten de RI&E voor het Voorontwerp (mits 
een Voorontwerp wordt gemaakt) en RI&E voor het Definitief Ontwerp door de VGCO 
worden uitgewerkt. (Zie bijiage modei A)

Stap 10: Opstellen V&G-plan

Let op! Een V&G-plan moet alleen worden opgesteld als het werk meldingsplichtig is of 
indien er sprake is van bijzondere risico's. Dit voIgt uit het resultaat van de RI&E voor de 
Definitiefase.

Bijiage model H geeft een nadere toelichting op de te hanteren arbeidshygienische 
strategie, welke in de V&G-plan moet worden verwerkt en op de eisen die worden gesteld 
aan het V&G-plan.(Zie bijiage model B)

De verschillende RI&E's moeten - net als het V&G-plan en het V&G-dossier - gedurende de 
ontwerpfase en gedurende de uitvoeringsfase als 'levend' document worden bijgehouden, 
waarbij minimaal per deelfase (VO, DO e.d.) tussentijdse versies worden opgeslagen.

Stap 11: Toetsing/verificatie V&G Documenten

Bij DB- en DBM-contracten dient de ON bij inschrijving in een deelkwaliteitsplan V&G aan te 
geven hoe hij de V&G-aspecten borgt op systeem- en procesniveau. Tevens moet de ON 
een deelkwaliteitsplan verificatie V&G-aspecten aanleveren waarin de ON aangeeft hoe 
wordt aangetoond dat de ON voldoet aan de gestelde eisen.
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Afhankelijk van de risico's worden er door de OG audits of document- toetsen ingepland en 
is het gebruikelijk de bovengenoemde deelkwaliteitsplannen en V&G-plannen en -dossier 
ter acceptatie uit te vragen. Het is gebruikelijk er een betalingsmechanisme of stopmoment 
aan te koppelen.

Bij DBFMO contracten wordt in het Uitwerkings- en Realisatieplan opgenomen dat voor 
Aanvangscertificaat, Beschikbaarheidscertificaat, Voltooiingscertificaat en 
Overdrachtscertificaat de RI&E, het V&G-plan en het V&G-dossier, evenals de verificatie 
van de documenten aangeleverd moeten zijn als bewijsvoering en vastgesteld conform de 
vaststellingsprocedure van de DBFMO overeenkomst. Dit laatste betekent dat de 
documenten getoetst zijn door OG en voldoende kwaliteit hebben en vertrouwen bieden 
voor de vervolgfase. Neem een en ander op in de OS.
In de gebruiksfase wordt (jaarlijks) een actualisatie uitgevraagd van de V&G-informatie die 
ontvangen is voor het Voltooiingscertificaat. Of de informatie werkelijk beschikbaar is wordt 
jaarlijks gecontroleerd. Als dit niet op orde is, wordt een korting opgelegd.

Maak bij de opievering gebruik van bijiage model I om de V&G-zaken binnen het project te 
evalueren.

Stap 12: V&G-documenten opslaan

Sla het goedgekeurde definitieve V&G-plan inclusief bijgewerkte RI&E en het V&G-dossier 
en de definitieve toetsrapportaQe op in DIGIDOS, map 09.01 (voor projecten Rijk) c.q. in 
Project Wise (voor projecten Defensie).
De tussentijdse versies moeten vanwege naspeurbaarheid worden bewaard.

Stap 13: Opstellen V&G-dossier

Is een V&G-plan verplicht dan is ook een V&G-dossier (zie bijiage model C) verplicht. Waar 
het V&G-plan zich richt op de uitvoeringsfase, richt het V&G-dossier zich op de 
gebruiksfase. Dit V&G-Dossier beschrijft de veiligheidsvoorzieningen en de restrisico's, 
waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van onderhoud, sloop, 
inspectie/keuring en schoonmaak in, aan of op het gebouw.
Bij nieuwbouwprojecten moet de ON het V&G-Dossier in de uitvoeringsfase opstellen.
Bij bestaande objecten moet de ON het V&G-Dossier in de uitvoeringsfase opstellen dan 
wel actualiseren.

Stap 14: V&G-dossier overdragen aan de objectmanager of gebouwbeheerder

Draag na afloop van het project het bijgewerkte of nieuwe V&G-dossier over aan de partij, 
die in de gebruiksfase verantwoordelijk is voor het (laten) uitvoeren van werkzaamheden 
in, aan en op het gebouw in het kader van onderhoud, schoonmaak en inspectie (verder te 
noemen: gebouwbeheerder).
Zorg dat bij de overdracht van het project aan de objectmanager een (tijdens de 
uitvoeringsfase) bijgewerkt V&G-dossier is opgeslagen in DIGIDOS, map 09.01 (voor 
projecten Rijk)c.q. in Project Wise (voor projecten Defensie) en via de overdracht wordt 
opgenomen in de gebouwdocumentatie.
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BIJLAGE
MODELLEN, zie Rijksportaal, Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

4

RI&E in het Ontwerptraject voor de Utiliteit en Civiele Infra (RI&E)
V&G-plan
V&G-dossier
Overdrachtsformulier VGCO naar VGCU 
Checklist V&G Uitvoeringsfase (proces)
Adviesrapport/Toetskader (voorbeeld)
V&G in het ontwerpcontract 
Arbeidshygienische strategie

A
B
C
D
E
F
G
H
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A. RI&E in het C^twerptraject voor de Utiliteit en Civiete Infra i projectnummer llOSli 10-10-2016

A. RI&E ontwerptraject

Betreft: RI&E in het Ontwerptraject voor de Utiliteit en Civiele Infra

Omschrijving werkzaamheden 
Project- / Objectnaam 
Projectnummer 
Objectnummer / Gebouwcode 
Bouwjaar (=opleverdatum) 
IPV-er / Projectleider 
AV-er
V&G Coordinator Ontwerpfase
V&G Toetser
Datum
Adviseur V&G

Renovatiewerkzaamheden ten behoeve van het Binnenhof
Renovatle Binnenhof ____________
11051 ________________________
[yul Ini ________________________
Periode 1200 tot 1992 ______________________
10 2.e ___ _
10^2.e ______________________
lyuljnl ________________________
[yul in} _________________
10-10-2016, 21-11-2016, 06-12-2016 _________
10 2 e ____________________________________

Datum akkoord invulling Definitiefase: [dd-mm-jaar] 
Datum akkoord invulling Definitiefase: [dd-mm-jaar]

ArtHcel 2.27 MeldinQ Bouw»»efk______
Is het project meldingsplichtig?

Critena Van tDeoa»nq
Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats Ja

Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen)
Melding wordt gedaan door de Opdrachtnemer in opdracht van de Opcirachtgever, dit moet aantoonbaar zijn en zlchtbaar worden opgehangen op 
de bouwlocatie.

Ja
Melding wordt verzorgd voor 
aanvang bouw door:
(via website: 
www.inspectieszw.nn
Artikel 2.28 VaG-oton Criteria Van toeoasamo en ooocsteld door:
Opstellen V&G-plan? Ingeval van een kennisgeving (melding) of een bijzonder risico (zoals bijvoorbeeld 

asbest of valgevaar, maar dan bijzonder groot (overstijgend) door de aard van 
werkzaamheden of door de omgevlng van de arbeidsplaats) Bijiage II Europese 
Richtlijn nr.92/57/EEG (zie pagina 2).

Ja
Door: [vul In]

Opstellen V&G-dossier Bij nieuwbouwprojecten of wanneer er nog geen V&G-Dossier beschikbaar is. Ja
PPPrLEyS.yidjns schouw in december 2016 
Niet van toepassing
Door: fvul In]_________________________

Aanvullen V&G-dossier Bij projecten met nieuwe risico's in de beheersfase.
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A. RI&E in het Ontwerptraject voor de Utiliteit en Civiele Infra 1 projectnummer 110511 10-10-2016

Deze RI&E is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

• Uitgangspunten
• Definitiedocument
• Tekeningen
• Berekeningen

Bijiage II bij Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwpiaatsen)

NIET-VOLLEDIGE LUST VAN WERKEN DIE VOOR DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WERKNEMERS BDZONDERE GEVAREN 
MEDEBRENGEN BEDOELD IN ARTIKEL 3, LID 2, TWEEDE ALINEA

Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de 
aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken (♦). 
Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en 
de veiligheid van de werknemers inhouden, often aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 
20 van Richtlijn 80/836/Euratom (**).
Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
Werkzaamheden met duikuitrusting.
Werkzaamheden onder overdruk.
Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.

10. Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

(*) Ter uitvoering van punt 1 kunnen de Lid-Staten cijfermatige indicaties vaststellen betreffende bijzondere simulaties.
(**) PB nr. L 246 van 17.9.1980, biz. 1, Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/467/Euratom (PB nr. L 265 van 5.10.1984, biz. 1).
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A. RI&E in het Ontwerptraject voor de Utiliteit en Civiele Infra | projectnummer 11051| 10-10-2016

1. Omgevingsveiligheid / publiek
Afspraak/ Te nemen maatreqel in de ontwerpfasen

Aandachtsgebied Omschrijving Definitiefase Voor Ontwerp Defin tief Ontwerp (onderbouwing keuzes, 
eliminatie ristco's, restrisico's)___________
Kolom Definitief Ontwerp wordt 
ingevuld door de ontwerper extern.

(inventarisatie risico's) (onderbouwing keuzes, eliminatie risico's)
1.1 Vaak is bij de realisatie van een project 

sprake van doorgaande exploitatie, dit 
kan V&G risico's met zich meebrengen 
tijdens de uitvoering. Denk aan interne 
veiligheid, afwijkende werktijden, 
beperkte toegankelijkheid.
Actie; Geef aan wat de afspraken zijn/wat 
van toepassing is bij doorgaande 
exploitatie.

Het gehele Binnenhof is ontruimd 
wanneer de renovatiewerkzaamheden

Kolom Voorontwerp wordt ingevuld 
door de ontwerper extern.Doorgaande

exploitatie aanvangen. Er bevindt zich niemand 
van de 'bewoners' in het Binnenhof.

1.2 Een krappe bouwtijd kan aanleiding geven 
tot verhoogde V&G risico's in de 
uitvoeringsfase.
Actie: Bewaak tijdens het ontwerpproces 
of de vastgestelde opieverdatum haalbaar 
is en geef dit aan. Pas bij 'uitloop' van het 
ontwerptraject de oplevertijd evenredig 
aan. Gebeurt dit niet dan introduceer je 
veiligheidsrisico's.

De bouwtijd is 5,5 jaar, uitgangspunt 
is dat in 2020 wordt gestart met de 
renovatiewerkzaamheden.
Vooralsnog is de beschikbare 
bouwtijd realistisch, uitgaande van 
een start in 2020.
Risico op verlenging van bouwtijd:

• Onbekendheid verontreinigde 
grond

• Onbekendheid asbest. zie 2.1
• Onbekendheid K&L
• Archeologie
• Tegenvallende constructieve 

aard van het Binnenhof

Bouwtijd

Raakvlakken:
Asbest
Archeologie
Constructie/Bouw
kunde

In deze fase worden onderzoeken 
uitgevoerd op bovengenoemde 
aandachtsgebieden.
Het Binnenhof bevindt zich in het 
centrum van Den Haag en wordt 
omsioten door de Hofvijver, 
trambanen, voet- en verkeerswegen. 
In de directe nabijheid is het 
Mauritshuis.

1.3 In het ontwerptraject moet na worden 
gedacht over de in- en externe 
verkeersstromen; afzettingen; laad- en 
losplaatsen; bereikbaar blijven van/door 
hulpdiensten. Dit geldt met name voor 
werkzaamheden in binnenstedelijk gebied 
en op complexen zoals die van bedrijven, 
kazerne terreinen, oefen- en 
schietterreinen, vliegbases, havens, 
(primaire) waterkeringen en Pi's.
Actie: Geef aan wat de afspraken zijn op 
de projectlocatie. Geef op een tekening 
aan wat de mogelijkheden, onder andere 
op het gebied van ruimte, zijn voor de ON 
(aannemer van het werk). Voer een

Bereikbaarheid/
toegankelijkheid
projectlocatie

Overleg met de
Gemeente/omwo
nenden Het binnenplein biedt de ON de 

gelegenheid om zijn interne logistiek 
in te richten. Voor het beschikbaar 
stellen van het binnenplein zal eerst 
een bodemonderzoek worden gedaan 
naar de aanwezigheid van onder 
andere historische aspecten.
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A. RI&E in het Ontwerptraject voor de Utiliteit en Civiele Infra | projectnummer 110511 10-10-2016

1. Omgevingsveiligheid / publiek
Afepraak/ Te nemen maatregel in de ontwerpfasen
Definitiefase
(inventarisatie risico's)________________
De ON zorgt voor een betrouwbare 
en sluitende in- en 
uitgangsvoorzieningen/registratie 
voor zowel bouwplaatspersoneel, 
bezoekers en voor 
materiaal/materieel.

Defin tief Ontwerp (onderbouwing keuzes, 
eliininatie risico's, restrisico's)

Aandachtsgebied Omschrijving Voor Ontwerp
(onderbouwing keuzes, eliminatie risico's)

omgevingsanalyse uit.

Voor de start van de 
renovatiewerkzaamheden stelt de 
ON, conform het beleid van de 
gemeente Den Haag, een bouw- en 
sloopveiligheidsplan op als onderdeel 
van de omgevingsvergunning. Op dit 
plan zal exact de 
bouwveiligheidszone worden 
aangegeven. Dit is de afstand tussen 
de gevel en bouwafzetting/-hekken. 
Uitgaande van een gevelhoogte van 
20 meter is de opgegeven afstand 
4,0 meter.

Bij de inrichting en afzetting/positie 
van de bouwhekken moet rekening 
worden gehouden met de borging 
van de bereikbaarheid van 
hulpdiensten, voor zowel de 
bouwplaats als ook de directe 
omgeving. Ook de veilige 
bereikbaarheid/toegankelijkheid van 
het Mauritshuis moet aangetoond 
worden door de ON.

Vanwege het transparante karakter 
van het project zullen de 
bouwhekken eenzelfde karakter 
krijgen. (aanname!)

Onze uitgangspunten met betrekking 
tot de publieksveiligheid zijn 
verwoord in ons document 'Bouwen 
in de Binnenstad van Den Haag met 
respect voor de omgeving', bijiage 1. 
Op basis hiervan zal de ON een plan
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A. RI&E In het Ontwerptraject voor de Utiliteit en Civiele Infra 1 projectnummer 11051| 10-10-2016

1. Omgevingsveiligheid / publiek
Afspraak / Te nemen maatreqel in
Definitiefase

(inventansatie risico's)_________________________

van aanpak moeten opstellen en voor 
start bouw indienen.

de ontwerpfasen
Voor Ontwerp

(onderbouwinq keuzes, eliminatie risico's)

Aandachtsgebied Omschrijving Defin tief Ontwerp (onderbouwing keuzes, 

eliminatie risico's, restrisico's)

1.4 Heeft de beperkte opslag- en 
opstellingsruimte voor het in te zetten 
materieel (bijvoorbeeld een kraan 
waarvan in ieder geval de hoogte is 
afgestemd op de omgeving/vliegverkeer, 
GWW-materieel) invioed op de veiligheid 
op het terrein? Moet hierdoor bijvoorbeeld 
over in gebruik zijnde objecten worden 
gehesen?
Actie: Geef de beschikbare ruimte aan op 
de tokening, zie 1.3.

De OG moet de beschikbare ruimte 
rondom het Binnenhof aangeven 
waarover de ON kan beschikken voor 
eventuele opstelling van zijn 
materieel/materiaal.

Opslag/opstelling
materieel

In onze uitgangspunten geven wij in 
ieder geval mee dat er niet over in 
gebruik zijnde objecten buiten het 
Binnenhof en voetgangers/verkeer 
mag worden gehesen.

Belendingen kunnen beperkingen en V&G 
risico's opieveren voor de realisatie en 
voor de belendingen zelf. Bijvoorbeeld 
met betrekking tot bemaling, gekozen 
funderingstechniek, bovengrondse 
elektrakabels, spoor, kapwerkzaamheden, 
open water, munitiedepots.
Actie: Geef aan of de realisatie invioed 
heeft op de belending(en) en vice versa 
en vermeld de afspraken.

Het Binnenhof grenst direct aan (in 
gebruik zijnde) belendingen. De 
dichtstbijzijnde belending is het 
Mauritshuis.

1.5
Belendingen

Bij eventuele bemaling ten behoeve 
van het Binnenhof zal hiervoor een 
risicoinventarisatie moeten worden 
opgesteld waarbij wordt gekeken 
naar de consequenties voor de 
directe omgeving in het algemeen en 
het Mauritshuis in het bijzonder.

Bijiage 1 'Bouwen in de binnenstad 
van Den Haag met respect voor de 
omgeving', is van toepassing.

Actie; Geef aan of de realisatie invioed 
heeft op de direct naastgelegen gebouwen 
met een (maatschappelijk) kritische 
functie, zoals politiebureaus, 
brandweerkazernes, ziekenhuizen, 
rechtbanken, gevangenissen, 
verkeersleiding, commandocentrum en 
vermeld de afspraken.

1.6 Nader te bepalen
Openbare
gebouwen
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A. RI&E in het Ontwerptraject voor de Utiliteit en Civiele Infra | projectnummer 110511 10-10-2016

1. Omgevingsveiljgheid / publiek
Afspraak / Te nemen maatregel in
Definitiefase

(inventarisatie risico's)_________________________

In deze fase wordt een 
omgevingsanalyse uitgevoerd. Indien 
de resultaten een relatie/ 
consequenties hebben op/met V&G 
aspecten zullen deze worden 
benoemd. Zeker ten behoeve van de 
aanwezige archeologie meet 
onderzocht worden of er 
verontreinigingen in de grond 
aanwezig zijn.

Voor Ontwerp
(onderbouwing keuzes, eliminatie risico's)

de ontwerpfasen
Aandachtsgebied Omschhiving Defin tief Ontwerp (onderbouwing keuzes, 

eliminatie risico's, restrisico's)

Actie: Geef aan of er nog verontreinigde 
materialen zijn te verwachten:
• Verontreinigde grond
• Kwartsstof
• Houtstof (snoeien/rooien bomen)
• Verontreinigde verhardingen
• Teerhoudend asfait
• Granuiaat
• Slakken
• Houtverduurzamingsmiddelen 

Actie: Geef aan of er geluidbelasting te 
verwachten is door bijvoorbeeld 
funderingswerkzaamheden. Let op dat 
voor de beperking van hinder en schade 
het nodig kan zijn funderingstechnieken in 
te zetten, die duurder zijn en een langere 
doorlooptijd vergen. Houd hiermee 
rekening in budget en pianning.

1.7
Milieu

Raakviakken:
Archeologie
ICT

De uitwerking van de interne logistiek 
moet nog bepaald worden. Hierna 
zullen de V&G raakviakken worden 
gedefinieerd.

1.8
Overige
aandachtspunten 
/ risico's

2. Realisatie
Afspraak / Te nemen maatregel in de ontwerpfasen

Voor Ontwerp

(onderbouwing keuzes, eliminatie ris go's)
Defin tief Ontwerp (onderbouwing keuzes, 

eliminatie risico's. restrisico's)
Aandachtsgebied Omschrijving Definitiefase 

(inventarisatie risico's)

Actie: Geef aan of er asbest op de 
projectlocatie aanwezig is of kan zijn en 
wat er mee moet worden gedaan. Te 
denken vait aan asbest in het object, in 
installaties, in wegfunderingen, oude 
infrastructuur. Voor het bestaand bezit 
staat in de qebouwencataioqus de

2.1
Asbest

Aanvang bouw voor 31 december 
1993: Ja (info bij adviseur Asbest)

Zo ja, geef aan wat is afgesproken
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A. RI&E in het Ontwerptraject voor de Utiliteit en Civiele Infra | projectnummer 11051] 10-10-2016

2. Realisatie
Afspraak / Te nemen maatregel in
Definitiefase Voor Ontwerp

(onderbouwinq keuzes, eliminatie ris co's)

de ontwerpfasen
Aandachtsgebied Omschrijving Defin tief Ontwerp (onderbouwing keuzes, 

eliminatie risico's, restrisico's)(inventarisatie risico's)

opieverdatum vermeld van het object. De 
bouw aangevangen na 31 december 1993 
kan worden beschouwd als asbestvrij. Is 
de bouw voor genoemde datum 
aangevangen, dan dient men een 
asbestinventarisatierapport op te vragen 
bij de beheerder van het object. Het is 
verplicht dat de IPV-er/Projectleider dit 
vroegtijdig ter controle aanbiedt bij een 
adviseur Asbest en maakt hierover met 
hem/haar afspraken. Is het 
asbestinventarisatierapport ouder dan 3 
jaar, laat dan voor aanvang van de 
werkzaamheden een nieuw rapport 
opstellen.

met de adviseur Asbest.

Op dit punt zijn ambities 
uitgesproken hoe om te gaan met 
het asbest in het Binnenhof. Hieraan 
ligt een advies ten grondslag van 8 
augustus 2016. In deze fase zal de 
gekozen ambitie worden 
aangegeven.

2.2 Actie: Geef aan of er wel of geen 
veiligheid op het dakviak aanwezig is 
ingeval hier werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd op het bestaande 
object.
Binnen RVB is een aspectprogramma 
Veilig werken op Hoogte. Het beleid is dat 
elk bestaand object te zijner tijd wordt 
voorzien van veiligheidsmaatregelen op 
het dakviak. Geef tevens aan of de 
projectuitvoering gekoppeld kan worden 
aan het aspectprogramma

Op de monumentale daken van het 
Binnenhof zijn dakhaken aanwezig. 
Deze mogen niet worden gebruikt 
door de ON.

Werkzaamheden 
op hoogte

Op de Binnenhof is ook het RVB 
aspectenprogramma VWoH van 
toepassing. De platte daken van het 
Binnenhof zijn voorzien van 
veiligheidsmaatregelen.

2.3 Door uitkragingen, terugliggende 
wanden/vloeren, grote hoogteverschillen, 
diepe kelders, hoge kolommen, hellende 
gevels, glasdaken, brugconstructies, 
oevers/kades/steigers kan tijdens de 
realisatie instabiliteit worden veroorzaakt. 
Actie: Schakel op tijd de constructeur in. 
Geef aan in hoeverre hier rekening mee 
wordt gehouden tijdens het 
ontwerpproces en pas eventueel het 
ontwerp aan.

Binnen de renovatie van het 
Binnenhof zal tevens een 
optimalisatie van de huidige 
installaties plaatsvinden. Dit zal 
mogelijk hak- en breekwerk tot 
gevolg hebben. Te denken valt aan 
verbredingen/verhogingen van 
bestaande doorgangen, het maken 
van sparingen in wanden, vioeren en 
plafonds voor leidingen/kanalen. Er 
zullen doorvoeren worden gemaakt in 
cqnstructieve wanden. In overleg

Instabiliteit

Raakviakken:
Klimaat
ICT
Brandveiligheid
Constructie
Elektrotechniek
Transporttechniek
Beveiliging
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A. RI&E in het Ontwerptraject voor de Utiliteit en Civiele Infra | projectnummer 11051| 10-10-2016

2. Realisatie
Afspraak / Te nemen maatregel in de ontwerpfasen

Aandachtsgebied Omschrijving Defin tief Ontwerp (onderbouwing keuzes, 

eliminatie risico^s, restrisico's)
Definitiefase
(inventarisatie risico's)______________________

met de constructeurs moet aan 
worden gegeven wat de 
mogelijkheden maar bovenal de 
beperkingen hieromtrent zullen zijn.

Voor Ontwerp

(onderbouwing keuzes, eliminatie ris co's)

Actie: Geef (op tekening) aan of er kabels 
en leidingen, verontreinigingen (PAK's), 
NGE's (Niet Gesprongen Explosieven), 
instabiele ondergrond, oude 
funderingsresten, riolering 
(rioolgas/dampen), defensieleidingen, en 
degelijke in de ondergrond aanwezig zijn. 
Geef aan of voor aanbesteding een actie 
hierop moet worden genomen, 
bijvoorbeeld verwijdering/omlegging.

Er wordt een ringleiding voorgesteld. 
Deze wordt aangegeven op 
tekeningen ten behoeve van de ON. 
Ook overige bekende kabels en 
leidingen worden aangegeven op 
tekeningen.
Dit aandachtsgebied heeft 
raakviakken met 1.7.

2.4
Ondergrond

2.5
Installaties/op-
slag/magazijnen/
munitiedepots

Actie: Geef aan of er 
installaties/opslag/magazijnen/munitie- 
depots aanwezig zijn, zoals NSA, 
laboratoria, antennes, tankopslag 
(hydrazine), rioleringen (dampen/gas). 
Benoem de bijzonderheden, zoals veilige 
zones en V&G risico's in relatie tot het 
project.

Er zijn installaties aanwezig. In 
overleg met de van toepassing zijnde 
disciplines is inmiddels binnen het 
kader van V&G geinformeerd naar:

• Handhaving en optimalisatie 
bestaande installaties

• Uitbreiding bestaande 
installaties

Uit de gesprekken is gebleken dat 
hieromtrent de exacte 
consequenties/gevolgen nog niet 
duidelijk zijn. Binnen het kader van 
veilig onderhoud, inspectie en 
vervanging van installaties worden 
deze voorwaarden meegenomen in 
de uitvraag door de desbetreffende 
disciplines.

Raakviakken:
ICT
Klimaat
Elektrotechniek

2.6
Overige
aandachtspunten/
risico's
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A. RI&E in het Ontv^erptraject voor de Utiliteit en Ctviele Infra | pro)ectnummer 110511 10*10-2016

3. Onderhoud (V&G-dossier)
Afepraak / Te nemen maatregel in
Definittefase Voor Ontwerp

(onderbouwing keuzes, e<iminatie nsico's)

de ontwerpfasen
Aandachtsgebied Omschn)vin9 Defin tief Ontwerp (or>dertK>uwtng keuz^, 

eltminatie nsico^s, restrisico^s)(inventansatie risk»*s)
Ga, uitgaande van een bestaande situatie, 
eerst na of er een V&G-Dossier aanwezig

Tijdens de schouvK wordt gekeken 
naar de bestaande voorzieningen om 
veilig en gezond te kunnen 
inspecteren, schoonmaken, 
onderhouden en vervangen. 
Vervolgens moet w/orden gekeken en 
bepaald wat wel en niet voldoet. Voor 
dat laatste moet op basis van de 
wettelljke eisen een advies worden 
opgesteld hoe hler wel aan kan 
worden voldaan. Deze consequenties 
moeten vroegtijdig worden besproken 
met onder andere de

3.1
Onderhoud

is.
Raakviakken:
Transport-
techniek
Beheer

Actie; Geef, bij het ontbreken hiervan, 
aan of in het bestaande object 
permanente of tijdelljke voorzieningen 
aanwezig zijn voor genoemd project.

Actie: Geef, ingeval bij nieuwbouw, 
duidelljk aan wat de aandachtspunten 
voor veilig onderhoud zijn.

Voor beide situaties wordt model C - 
V&G-Dossier meegegeven.

architect/bouwkundige.

Schouw nog uitvoeren en V&G 
Dossier invullen. Dit is input voor 
deze RI&E.

3.2
Overige
aandachtspunten 
/ risico's
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Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken err
Koninkrijksrelaries

B. V&G plan (Oiitwerp en Uitvoering)

Betreffende

[project omschrijving] 
te [plaats]

[Vul in]
[CONCEPT/DEFINITIEF] 
[Vul in]
[dd-mm-jaar]

Projectnummer
Status
Versienummer
Versiedatum

Autorisatie
Bedrijfsnaam HandtekeningNaam Datum

[Vul in] [Vul in] [dd-mm-jaar]Opgesteld door: 
(Rijksvastgoedbedrijf of extern) 
Akkoord door: 
(Rijksvastgoedbedrijf) 
Aangevuld door de 
aannemer van het werk: 
Akkoord namens 
opdrachtnemer:
Ontvangen plus akkoord 
namens opdrachtgever: 
(Rijksvastqoedbedrijf)

[Vul in] [dd-mm-jaar]RVB

[Vul in] [Vul in] [dd-mm-jaar]

[Vul in] [Vul in] [dd-mm-jaar]

[Vul in] Rijksvastgoedbedrijf [dd-mm-jaar]



[CONCEPT/DEFINITIEF] |B. V&G-plan | projectnummer [Klik hier en vul in] | [Vul hier datum In]

Revisie

Opdrachtnemers dienen wijzigingen te verstrekken aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Overzicht wijzigingen
Opdrachtnemer
Naam

Korte omschrijving van de wi]ziging(en)Versie Datum invoer
Bedrijfsnaam

[Vul ini [Vul in][VermeId de wijzigingen in hfdst. 2 e/o 3][dd-mm-jaar]
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[CONCEPT/DEFINITIEF] |B. V&G-plan | projectnummer [Klik hier en vul In] | [Vul hier datum in]

Inleiding1

Wettelijk kader
Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is op- en samengesteld op basis van 
artikel 2.26 en 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) Bouwproces en 
bestemd voor projecten binnen onze contractvormen.

1.1

Projectfase Ontwerp
Het schema in hoofdstuk 3 Projectfase Ontwerp wordt ingevuld, op basis van Model A - 
RI&E Ontwerptraject, door:

• Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), of
• een extern adviesbureau/architect.

1.2

Het V&G-plan dient in de Projectfase Ontwerp, conform artikel 2.28, de volgende 
onderdelen te bevatten:

een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk (hfdst. 2.1), een overzicht 
van de betrokken partijen in het ontwerptraject en de naam van de V&G coordinator 
ontwerpfase (VGCO) (beide hfdst. 2.2.1);
een inventarisatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en 
achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden (meerdere bestekken) en 
in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaam- 
heden (samenlooprisico's);
de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie, bedoeld onder b; 
de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de 
veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt.

a.

b.

c.
f.

Overdracht V&G-coordinatoren
Na gunning vindt een 'warme' overdracht plaats tussen de VGCO en de V&G coordinator 
Uitvoeringsfase (van de aannemer) (VGCU), zodat de inhoud van het V&G plan besproken 
kan worden voorafgaand aan de projectfase Uitvoering. Voor de overdracht dient model D 
- Overdrachtsformulier V&G gebruikt te worden.

1.3

Projectfase Uitvoering
Na de gunning completeert de aannemer van het werk het V&G-plan en vult het hoofdstuk 
3 Projectfase Uitvoering in aan de hand van procesbeschrijvingen, en biedt dit vier weken 
voor start uitvoering van de werkzaamheden aan het RVB ter toetsing aan.
Ingeval er meerdere bestekken zijn dan zal het RVB in de bestekken aangeven welke 
opdrachtnemer de VGCU uitvoert. De uitvoerende partij die is aangewezen voor de V&G- 
cobrdinatie moet een VGCU aanstellen. Deze bepaalt onder andere op basis van de 
restrisico's en een eigen risico-inventarisatie van de werkzaamheden de maatregelen 
(evaluatie).

1.4

Voor de start van de uitvoerende werkzaamheden voor de realisatie 
(nieuwbouw/verbouw/renovatie/restauratie) en het onderhoud moet de betreffende 
opdrachtnemer (tijdelijke) maatregelen nemen om veilig en gezond werken door de 
uitvoerenden mogelijk te maken en deze vast te leggen In haar V&G (deel)plan(nen).

Toetsing
De Projectfase Ontwerp van het V&G-plan wordt getoetst door het RVB. Dit betekent dat 
de model A - RI&E Ontwerptraject te alien tijde Is bijgesloten.
Na de gunning wordt het V&G-plan ten behoeve van het ontwerp, inclusief het geheel 
ingevulde gedeelte Projectfase Uitvoering, ter toetsing aan het RVB aangeboden.

1.5
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tCONCEPT/DEFINITIEF] |B. V&G-plan | projectnummer [Klik hier en vul in) | [Vul hier datum in]

2 Projectgegevens

Activiteiten2.1

Dit V&G-plan betreft [beschrijving] te [plaats] en is gebaseerd op onderstaande schetsen / 
tekeningen van de versie:

• [beschrijving], [versie/dd]
• [beschrijving], [versie/dd]

Het project bestaat uit:

• [geef activiteiten aan]
• [geef activiteiten aan]
• [geef activiteiten aan]

Het project bevindt zich [wel / niet] in een binnenstedelijke omgeving.

[omschrijving] 
[omschrijving] 
[omschrijving] 
[omschrijving] 
[Vul in]
[Vul in]

Sloopwerkzaamheden
Infra
Bouwsysteem
Gevelsysteem
Adres/ligging van het project 
Telefoon

[Vul in] 
[Vul in] 
[Vul in] 
[Vui in] 
[Vul in]

Geplande aanvangsdatum :
Geplande uitvoeringstijd :
Vermoedelijk maximum werkdagen :
Vermoedelijk maximum aantai mensdagen : 
Vermoedelijk aantai (onder)aannemers :
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[CONCEPT/DEnNITlEF] |B. V&G-plan | projectnummer [Klik hier en vul in] I [Vul hler datum in]

Betrokken partijen2.2

Projectfase Ontwerp 
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf 
Naam
Postbus/Adres 
Postcode/Plaats 
Telefoon 
E-mail

2.2. J

[Vul in] 
[Vul in] 
[Vul in] 
[Vul in] 
[Vul in]

V&G-coordinator ontwerpfase 
Naam
Postbus/Adres 
Postcode/Plaats : [Vul In] 

[Vul in] 
[Vul in]

[Vul in] 
[Vul in]

Telefoon
E-mail

Ingeschakelde V&G-deskundige 
[Vul in] 

Postbus/Adres : [Vul in] 
Postcode/Plaats : [Vul in]

[Vul in]
[Vul in]

Naam

Telefoon
E-mail

Projectfase Uitvoering 
Opdrachtnemer 
Naam

2.2.2

: [Vul in] 
Postbus/Adres : [Vul in] 
Postcode/Plaats : [Vul in] 
Telefoon : [Vul in] 

: [Vul in]E-mail

V&G-codrdinator
Naam
Telefoon
E-mail

uitvoeringsfase 
: [Vul in]
: [Vul in]
; [Vul in]
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[CONCEPT/DEFINITIEF] |B. V&G-plan | projectnummer [Klik hier en vul in] | [Vul hier datum in]

Projectfasen Ontwerp en Uitvoering3

Omgevingsveiligheid / Publiek
Restrisico's vanuit 
projectfase Ontwerp

De aannemer van het werk beschrijft de maatregelen op de 
restrisico's

Aandachtsgebied

[Door de aannemer van het werk in te vullen]1.1 Doorgaande exploitatie [Vul in]

[Door de aannemer van het werk in te vullen]1.2 Bouwtijd [Vul in]

[Door de aannemer van het werk in te vullen]1.3 Bereikbaarheid/
toegankelijkheid projectlocatie

[Vul in]

[Door de aannemer van het werk in te vullen]1.4 Opslag/opstelling materieel [Vul in]

[Door de aannemer van het werk in te vullen][Vul in]1.5 Belendingen

[Door de aannemer van het werk in te vullen]1.6 Openbare gebouwen [Vul in]

[Door de aannemer van het werk in te vullen][Vul in]1.7 Milieu

[Door de aannemer van het werk in te vullen]1.8 Overige aandachtspunten/ 
risico's

[Vul in]

Realisatie
De aannemer van het werk beschrijft de maatregelen op de 
restrisico's

Aandachtsgebied Restrisico's vanuit 
projectfase Ontwerp

[Door de aannemer van het werk in te vullen]2.1 As best [Vul in]

[Door de aannemer van het werk in te vullen]2.2 Werkzaamheden op hoogte [Vul in]

[Door de aannemer van het werk in te vullen]2.3 Instabiliteit [Vul in]

[Door de aannemer van het werk in te vullen]2.4 Ondergrond [Vul in]

[Door de aannemer van het werk in te vullen]2.5 Installaties/opslag/magazijnen/ 
munitiedepots/ besloten 
ruimtes

[Vul in]

[Door de aannemer van het werk in te vullen][Vul in]2.6 Overige
aandachtspunten/risico's

Onderhoud (V&G dossier)
De aannemer van het werk beschrijft de maatregelen op de 
restrisico's

Aandachtsgebied Restrisico's vanuit 
projectfase Ontwerp

[Door de aannemer van het werk in te vullen]3.1 Onderhoud [Vul in]

[Door de aannemer van het werk in te vullen]3.2 Overige
aandachtspunten/risico's

[Vul in]
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[CONCEPT/DERNITIEF] |B. V&G-plan | projectnummer [Klik hier en vul in] 1 [Vul hier datum in]

Projectfase Uitvoering
Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit 
organiseert

Artikel 2.28, lid Inhoud lid

[Door de aannemer van het werk in te vullen]Een overzicht van de betrokken partijen in de 
projectfase Uitvoering en de naam van de 
coordinator Uitvoeringsfase.

2a

[Door de aannemer van het werk in te vullen]Een inventarisatie van de specifieke gevaren 
die het gevolg zijn van de gelijktijdige en 
achtereenvolgende uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden en in voorkomend 
geval van de wisselwerking met doorgaande 
exploitatiewerkzaamheden. Dit laatste 
onderdeel wordt aangegeven in 
Aandachtsgebied 1.1 van de Projectfase 
Ontwerp.

2b

[Door de aannemer van het werk in te vullen]De maatregelen die volgen uit de risico- 
inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder 
(lid 2)b.

2c

[Door de aannemer van het werk in te vullen]De afspraken met betrekking tot de 
uitvoering van de maatregelen, bedoeld 
onder (lid 2)c.

2d

De wijze waarop toezicht op de maatregelen 
vi/ordt uitgeoefend.

[Door de aannemer van het werk in te vullen]2e

[Door de aannemer van het werk in te vullen]De wijze waarop voorlichting en instructie 
aan de werknemers op de bouwplaats wordt 
gegeven.

2g
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[CONCEPT/DEFINITIEF] |B. V&G-plan | projectnummer [Klik hier en vul in] | [Vul hier datum in]

Bijiagen4

Bijiage [nr] RI&E in het Ontwerptraject voor de Utiliteit en Civiele Infra (ingevuld) 
(model A), [versie/dd].

Bijiage [nr] BouwterreininrichtingstekeningS [versie/dd].

Bijiage [nr] V&G- Dossier (model C), [versie/dd].

Bijiage [nr] [beschrijving van het toegevoegde document] , [versie/dd].

^ Conform Artikel 8.7 Bouwbesluit 2012
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Rijksvastgoedbedrijf
Minisierie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

C. V&G-Dossier

Betreffende

[project omschrijving] 
te [plaats]

[Vul in]
[CONCEPT/DEFINITIEF] 
[Vul in]
[dd-mm-jaar]

Projectnummer
Status
Versienummer
Versiedatum

Autorlsatie
Bedrijfsnaam HandtekeningNaam Datum

[Vul in] [dd-mm-jaar]Opgesteid door: [Vul in]

Verificatie door; [Vul in] [Vul in] [dd-mm-jaar]

Akkoord namens de 
opdrachtnemer (aannemer 
van het werk):

[Vul in] [Vui in] [dd-mm-jaar]

Ontvangen plus akkoord 
namens opdrachtgever 
(Rilksvastqoedbedrijf):

[Vul in] [dd-mm-jaar]RVB



[CONCEPT/DEFINITIEF] iC, V&G-dossier| projectnummer [Klik hier en vul in] | [Vul hier datum in]

Inleiding1

Doelstelling1.1

Het voorliggende document is het Veiligheids- en GezondheidsDossier (V&G-Dossier). Dit 
document geeft invulling aan de eisen die het Arbeidsomstandighedenbesluit in afdeling 5 
stelt, met name in artikel 2,30c en 2.31e. Dit V&G-Dossier beschrijft de 
veiligheidsvoorzieningen en de restrisico's, waarmee rekening moet worden gehouden bij 
de uitvoering van onderhoud, inspectie/keuring en schoonmaak in, aan of op het 
gebouw/van het object.

Gebruiksaanwijzing1.2

Neem dit V&G-Dossier op in alle opdrachten aan marktpartijen, die worden ingeschakeld 
voor de uitvoering van het onderhoud, inspectie en schoonmaak aan het gebouw/object. 
De gecontracteerde marktpartij dient op basis van dit V&G-Dossier, aangevuld met eigen 
onderzoek, een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op te stellen voor de uitvoering 
van de activiteiten waarvoor deze gecontracteerd is. Hierin beschrijft de marktpartij de 
maatregelen voor de aanpak van de restrisico's, waarbij het preventieprincipe leidend is. 
Deze RI&E dient de marktpartij vervolgens ook aan opdrachtgever en de gebruiker te 
verstrekken, zodat deze op de hoogte is hoe de veiligheid van de in exploitatie zijnde 
omgeving wordt gewaarborgd.

Bij opdrachten voor andersoortige werkzaamheden, zoals groot onderhoud en verbouw 
dient het V&G-Dossier ook bij het contract te worden opgenomen. Er is dan een aanpak 
nodig, waarvoor een specifiek V&G-plan moet worden ontwikkeld en waarbij rekening 
moet worden gehouden met de overige verplichtingen, zoals omschreven in afdeling 5 van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit. Bij wijzigingen van veiligheidsvoorzieningen en 
restrisico's dienen deze in een revisie van het V&G-Dossier te worden opgenomen.

Randvoorwaarden en beperkingen1.3

Hou bij het gebruik van dit V&G-dossier rekening met de volgende randvoorwaarden en 
beperkingen:
• Dit V&G-Dossier geeft geen evaluatie van risico's en is slechts een risicoinventarisatie 

(RI) en dus niet een volwaardige RI&E. Opdrachtnemer dient derhalve een Evaluatie (E) 
uit te voeren voor de risico's verbonden aan zijn werkzaamheden, zo nodig met 
toepassing van de een methode zoais die van Kinney & Wiruth.

• Dit V&G-Dossier gaat niet in op bouwtechnische veiligheidseisen en voorzieningen voor 
de gebruiker, die gelden bij andere werkzaamheden waarbij ingrepen in het 
gebouw/object plaatsvinden, zoals nieuwe doorvoeringen voor kabels en leidingen door 
brandscheidingen.

• In dit V&G-Dossier zijn alleen gebouw-/objectkenmerken beschouwd. Opdrachtnemers 
dienen echter ook rekening te houden met "security" en "safety"-eisen van de 
gebruiker zoals:
- aanmeldprocedures, beveiligingseisen en eisen aan beperking van schade en hinder 

voor mensen, bedrijfsproces en inventaris;
- calamiteitenplannen, evacuatie-/ontruimingsplannen.

Versiel.l/sept2016/Auteur Paglna 2 van 8



[CONCEPT/DEnNITIEF] |C. V8iG-dossier| projectnummer [Klik hier en vul in] 1 [Vul hier datum in]

Samenstelling V&G-Dossier1.4

Dit document is samengesteld door een adviesverantwoordelijke/V&G-codrdinator 
(intern/extern) en bestaat uit:
• Afdeling 1: een overzicht van de aanwezige veiligheidsvoorzieningen en de restrisico's,
• Afdeling 2: de Gebouw/object Risico Inventarisatie (Gebouw/object RI).

Demarcatie gevaren1.5

Bij de risico inventarisatie op locatie zijn de volgende gevaren en aandachtspunten
beschouwd:
• Onbereikbaarheid (kruipluiken, vervangen van lampen in hoge ruimten, pompkelders, 

dak, e.d.);
• Onbegaanbaarheid (opstelmogelijkheid van steigerwerk op zachte bodem of zwakke 

ondergrond voor gevel/dakonderhoud buiten, e.d.);
• Valgevaar (platte en heilende daken, hoge kades, gevels, atria, hoog geplaatste 

armaturen en installaties aan plafond e.d.);
• Beknellen (kruipruimte, smalle doorgangen);
• Blootstelling aan schadeiijke stoffen (passieve blootstelling/bij bewerking; legionella, 

asbest, kwartsstof, etc.);
• Blootstelling aan straling/contact niet ioniserende stralingsbronnen (antennes, 

zenders);
• Explosiegevaar (armaturen e.d.);
• Brandgevaar;
• Bedwelming / verstikking;
• Elektrocutiegevaar;
• Blootstelling aan geluid/lawaai (technische ruimten, NSA's e.d.);
• Aanrijdgevaar;
• Machinegevaar (bewegende delen).
Indien van toepassing wordt de aanwezigheid van gevaren benoemd.

Partijen1.6

De volgende partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit V&G-Dossier:

Opdrachtgever / Eigenaar / Beheerder 
Rijksvastgoedbedrijf 
Korte Voorhout 7 
2511 CW Den Haag 
[Vul in]
[Vul in]
[Vul in]

1.6.1
Naam
Postbus/Adres
Postcode/Plaats
Contactpersoon
Telefoon
E-mail

Gebruiker
Contactpersoon
Telefoon
E-mail

1.6.2
[Vul in] 
[Vul in] 
[Vul in]
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[CONCEPT/DEnNinEF] |C. V&G-dossier| projectnummer [Klik hier en vul in] | [Vul hier datum in]

2 Revisie

Om de inhoud van dit V&G-Dossier volledig en actueel te houden is het van belang om 
afwijkingen en omissies te melden, evenals aanpassingen door wijzigingen in het 
gebouw/object, die consequenties hebben voor de inhoud van dit V&G-Dossier. 
Opdrachtnemers dienen correcties en revisies van het V&G-Dossier zo snel mogelijk te 
verstrekken aan het onderdeel of de functionaris binnen het Rijksvastgoedbedrijf, waar de 
verantwoordelijkheid is belegd voor het beheer van de gebouwinformatie;
• Voor Defensiegebouwen: de sectie B&O-VGI van de afdeling E&R Defensie;
• Voor overige gebouwen: de Objectmanager van de afdeling E&R Rijk.

Overzicht wijzigingen
Korte omschrijving van de wijziging(en) Opdrachtnemer

Naam
Datum invoerVersie

Bedrijfsnaam
[Vul in]fVermeld de wilziqingen in Hfdst. 2 e/o 3] [Vul in][^-mm;jaar][Vul in]
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[CONCEPT/DEFINITIEF] |C. V8iG-dossier| projectnummer (Klik hier en vul in] | [Vul hler datum in]

Locatie en omschrijving3

Locatie en omschrijving gebouw
fyul ini
fvul Ini
fvul Ini
[vul Inj
fvul ini
fvul Ini

Objectcode
Objectnaam
Gebouwcode'
Gebouwnaam
Adres
Pos^qde / Gemeente

Rijksyastgoedbedrijf, Kprte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag__
fvul Ini

Eigenaar of beheerder 
Contactpersoon

[vul Ini
[vul In]

Bouwjaar
Bruto VIoer Oppervlak

[vul in] rrrGebouwhoogte
Bouwlagen
Hoofddraagconstructie 
Gevelsamenstelling 
Dak samenstelling 
Omschrijving van het 
gebouw

Nieuwbouw [vul in] 
Nieuwbouw [vul in]

Oudbouw [vul In]
Oudbouw [vul in]
[vul In, voorbeeld: Het gebouw heeft een gemetselde gevel]
[vul In, voorbeeld: Het gebouw heeft een plat dak]________
[vul in]

* Gebouwcode en gebouwnaam dienen alleen bij HVB-Defensie te worden vermeld. Voor RVB-Rijk is de objectcode/naam 

gelijk aan de gebouwcode/naam
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[CONCEPT/DEFINITIEF] |C. V8iG-dossier| projectnummer [Klik hier en vul in] | [Vul hier datum in]

Afdeling 13.1

In de kolom 'Aanwezigheid gevaar van' is een aanzet van gevaren gegeven. De VGCU van 
de opdrachtnemer dient alle kolommen in te vullen / vender aan te vullen.

Restrisico's Informatie verwijzingVeiligheidsvoor- 
zieningen aanwezig

Onderwerpen en Aanwezigheid 
aandachtspunten gevaar van

Valgevaar1.
Daken
• Leidingen, 
installaties (o.a. 
antennes)

•Dakopbouwen
• Dakbedekking 
•Dakgoten,
dakranden 

■ Lichtstraten

Blootstelling 
aan straling

Valgevaar
Blootstelling
aan
schadelijke
stoffen

2.
Gevels
• Kozijnen, ramen 
•Gevelelementen 
•Gevelbekleding 
•Metselwerk Aanriidqevaar

Onbegaan-
baarheid

3.
Draagkracht
ondergrond m.b.t. 
latere belasting 
door bijv. 
hoogwerker, 
Steiger.

Onbereikbaar- 
heid 

4.
Leidingen,
installaties (in
het gebouw)
• Technische 

ruimten
• Noodvoor- 

zieningen, 
afsiuiters

• Kruipruimten
• Leiding- 

schachten
• Verlichting
• Straling

Vallen
Beknellen
Blootstelling
aan
schadelijke
stoffen
Explosie- 
gevaar_____
Brandqevaar
Elektrocutie- 
gevaar_____
Blootstelling
aan
geluid/lawaai
Blootstelling5.

Bouwmaterialen aan
schadelijke
stoffen
Onbereikbaar-
heid

6.
Overige werk- 
zaamheden, 
werken in 
wel/niet 
speciale en in 
exploitatie 
zijnde ruimtes
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[CONCEPT/DERNITIEF] |C. V&G-dossier| projectnummer [Ktik hler en vul in) | [Vul hier datum in)

Afdeling 2 Gebouw/object Risico Inventarisatie3.2

In de kolom 'Gevaar/ oorzaak' is een aanzet van gevaren / oorzaak gegeven. De 
Veiligheid & Gezondheidscodrdinator Uitvoeringsfase (VGCU) van de opdrachtnemer 
(aannemer van het werk) dient alle kolommen in te vullen / vender aan te vullen.

Actie doorGevaar / oorzaak Bevindingen en voorzieningenFactor
Dossier V&G

Onbereikbaarheid1.
Zijn ramen onder 10 
meter bereikbaar 
voor reiniging?

Onbegaanbaarheid
Blootstelling aan 
schadelijke stoffen
Aanrijdgevaar
Onbereikbaarheid2.

Is reiniging van 
geveloppervlakten 
boven 10 meter 
mogelijk door:
• Mechanisch 

bereikbaar
• Speciale 

voorzieningen
Valgevaar
Onbereikbaarheid3.

Kunnen de ramen 
aan de binnenzijde 
gereinigd worden?

Valgevaar
Beknellen
Blootstelling aan 
schadelijke stoffen
Blootstelling aan 
qeluid/lawaai
Aanrijdgevaar
Machinegevaar
Onbereikbaarheid4.

Zijn de daken 
bereikbaar en 
beveiligd?
• Dakopstand
• Ankerpunten
• Rail- en staalkabel 

systemen
» Zonerinq

Onbegaanbaarheid
Valgevaar

Onbereikbaarheid5.
Kunnen de 
werkzaamheden op 
daken veilig 
uitgevoerd worden?

Onbegaanbaarheid
Valgevaar
Beknellen
Blootstelling aan 
straling/contact 
met ioniserende
stralinq
Elektrocutieqevaar
Blootstelling aan 
bioloqische aqentia
Onbereikbaarheid6.

Zijn inpandige 
instaliaties / keiders 
veiiig bereikbaar, te 
inspecteren en te 
onderhouden?

Onbegaanbaarheid
Valgevaar
Beknellen
Blootstelling aan 
schadelijke stoffen
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[CONCEPT/DEFINITIEF] |C. V&G-dossier| projectnummer [Klik hier en vul in] | [Vul hier datum in]

Actie doorGevaar/ oorzaak Bevlndingen en voorzieningenFactor 
Dossier V&G

Blootstelling aan 
bioloqische aqentia
Bedwelming / 
verstikkinq

Denk aan:
• Kelders
• Riolering
• Pompkelders
• Duikers Elektrocutiegevaar

Blootstelling aan 
qeluid/lawaai
Machinegevaar
Onbereikbaarheid7.

Is inspectie en groot
onderhoud
mogelijk?
• Vervanging van 

grote ruiten
• Verlichting in hoge 

ruimten
• Overheaddeuren
• Vliegveldverlichting
• Dispersals
• Technische ruimtes
• Magazijn
• Kruipruimtes
• Gasblusinstallatie- 

ruimtes
• Kunstwerken
• RIsicovolle kabels en 

leidingen
» Pompkelders

Onbegaanbaarheid
Valgevaar
Blootstelling aan 
schadelijke stoffen
Explosiegevaar
Brandgevaar
Bedwelming / 
verstikkinq_______
Elektrocutiegevaar
Blootstelling aan 
geluid/lawaai
Aanrijdgevaar
Machinegevaar

Blootstelling aan 
schadelijke stoffen

8.
Kan men in 
aanraking komen 
met schadelijke 
stoffen zoals in 
buitenriolering 
(H2S),
achterblijvende 
explosieven, bodem- 
verontreiniging, 
asbest?
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Bouwen in de binnenstad van Den Haag met respect voor de omgeving.
Een notitie van de V&G uitgangspunten van het Rijksvastgoedbedrijf voor de Opdrachtnemer 
binnen het kader van de borging van de omgevingsveiligheid bij de renovatie van het Binnenhof. 
Voor het Rijksvastgoedbedrijf is de borging van omgevingsveiligheid van dermate groot belang dat 
dit een gunningcriterium is en expliciet wordt opgenomen in de vraagspecificatie.

1. VOORKOMEN VAN SCHADE AAN BELENDINGEN EN BEPERKEN VAN HINDER VOOR DE 
OMGEVING
De directe en indirecte omgeving ontvangt mogelijk tijdelijk hinder als gevolg van onze 
werkzaamheden in de vorm van o.a. intensieve transporten, laad- en losmomenten, emissie door 
stof en geluid, trillingen en vallende voorwerpen. Van groot belang is dat de omgeving deze hinder 
als minimaal ervaart en zich veilig voelt naast ons werkterrein. Om dit te realiseren treffen wij 
maatregelen om schade te voorkomen (zie §1.1), beperken wij hinder (zie §1.2.1) en voeren wij 
duidelijke en heldere communicatie (zie §1.2.2).

1.1 Schade voorkomen aan kwetsbare objecten van het Binnenhof en de belendingen 
door maatwerkoplossingen
Op het Binnenhof en in haar directe omgeving bevinden zich monumentale objecten die van grote 
waarde zijn. Het voorkomen van schade aan kwetsbare objecten op het Binnenhof en de 
belendingen in de directe omgeving heeft binnen het Rijksvastgoedbedrijf de hoogste prioriteit.

Intensieve monitoring
Om het ontstaan van schade tijdens de uitvoering vroegtijdig te signaleren, wordt een aantoonbare 
intensieve monitoring vereist.

Maatwerkoplossingen kwetsbare objecten
Per kwetsbaar object vragen wij een maatwerkoplossing om schade aan deze objecten te 
voorkomen. Hierin dienen aspecten te worden opgenomen onder andere over trillingen, slopen, 
verzakkingen, inkalvingen, waterstanden en vallend puin.

1.2 Hinderbeleving
De sloop- en bouw (nieuwbouw/renovatie/restauratie) werkzaamheden blijven niet ongemerkt voor 
de omgeving. Hinder wordt tijdens deze werkzaamheden beperkt door het minimaleren van de 
hinderbeleving.

Hinderbeleving = fysieke hinder - hinderverwachting

Fysieke hinder wordt beperkt en er wordt door de omgevingsmanager continue gecommuniceerd 
over een realistische hinderverwachting.

1.2.1 Fysieke hinder beperken aan de bron
Om hinder voor de omgeving te minimaliseren worden maatregelen aan de bron genomen. Deze 
bronmaatregelen laten wij weergeven op tekeningen zodat onze stakeholders hier kennis van en 
over kunnen nemen. Onderstaande tabel geeft een voorbeeld van een overzicht van enkele 
werkzaamheden met de te verwachten vormen van fysieke hinder.

Tabel 1. Voorbeeld van uit te voeren werkzaamheden inclusief hindervorm.

Activiteit Te verwachten vorm van fysieke hinder
Vallend
puin

VerkeerStofGeluid Trillingen

Sloopwerkzaamheden 
Transportbewegingen 
Laden en lessen 
Gebruik van materieel 
Bouwwerkzaamheden

X XXX X
X XX X

X XX
XX X
XX XX X
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Onze ervaring leert dat hinder door geluid vaak te maken heeft met het tijdstip van \werken en de 
aard van de werkzaamheden. Fysieke hinder laten wij beperken door onder andere:

1. Vrachtwagens en machines niet stationair te laten draaien tijdens het wachten;
2. Het gebruik van akoestische signalering op de vrachtwagens te beperken door het geven van 
voldoende ruimte aan vrachtwagens om niet achteruit te hoeven rijden;
3. Het stationair materieel aan te sluiten op het elektriciteitsnet waardoor er minder 
(brom)geluid wordt geproduceerd en geen uit-stoot van uitlaatgassen plaatsvindt;
4. Het laten plaatsen van bijvoorbeeld een containermuur als fysieke afscheiding tegen geluid.

Hinder door trillingen hangt samen met de gekozen werkmethode, het materieel en de 
bodemopbouw ter plaatse. Maatregelen die wij laten treffen om trillingen te voorkomen zijn onder 
andere:

1. Het vrijgraven van de te slopen funderingsbalken zodat trillingen niet worden doorgegeven;
2. Het beperken van de rijsnelheid op locatie tot maximaal 15 km/uur (stapvoets);
3. Het gebruik van houtsnippers onder de rijplaten voor het dempen van trillingen;
4. Het gebruik van draagkrachtige wegen in de nabijheid va het Binnenhof.

Om stofoverlast naar de omgeving toe te voorkomen, kunnen fencedoeken op de (bouw)hekken 
worden bevestigd. Tevens worden ingeval noodzakelijk vernevelinstallaties ingezet bij 
sloopwerkzaamheden tegen stofvorming. Rijden op onverhard terrein geeft stofvorming en leidt tot 
overlast. Dit wordt beperkt door zo lang mogelijk gebruik te laten maken van de bestaande 
verharding.

Om verkeershinder te beperken treffen wij de volgende maatregeien;

1. Concentrate vrachtbewegingen buiten de ochtend- en avondspits zodat de grootste 
bulktransporten buiten de spits plaatsvindt;
2. Het laten hanteren van een vaste rijroute;
3. Het voeren van bulktransport op basis van retourbasis. Dit betekent dat er met voile vrachten 
been en terug wordt gereden. Dit levert minder transportbewegingen op;
4. Het begeleiden van het fietsverkeer met verkeersregelaars en bebording. Dit verhoogt de 
veiligheid;
5. Kolonnevorming en opstoppingen van vrachtwagens op de openbare weg wordt voorkomen door 
tussen iedere vracht een minimale wachttijd te laten hanteren;
6. Het eventueel uitgaan van Just In Time en het toepassen van een HUB.

Aan onze Opdrachtnemer vragen wij aan te geven hoe te alien tijde wordt voorkomen dat de 
directe omgeving, mens en object, geraakt kan worden door vallende voorwerpen.

1.2.2 Hinderverwachting
Een duidelijke en consistente manier van communiceren over onze werkzaamheden en de gevolgen 
hiervan is gedurende het project noodzakelijk. Dit zorgt voor een reele hinderverwachting bij onze 
stakeholders. Vanaf de start van het werk zorgt onze omgevingsmanager hiervoor. Hij is vast 
aanspreekpunt voor u als stakeholder.

PubHekscommunicatie
Een nauwe samenwerking met de opdrachtnemer en u als stakeholder is essentieel en wij vinden 
het van groot belang dat deze samenwerking bij zowel de publieks- als bouwcommunicatie 
plaatsvindt. Wij bespreken met u onze plannen en middelen. U blijft als stakeholder betrokken en 
wij verzorgen, in nauwe samenspraak met u, ter ondersteuning van de publiekscommunicatie, een 
webpagina waarin meer informatie te vinden is over de uit te voeren werkzaamheden en planning. 
Bouwcommunicatie
De bouwcommunicatie is onze communicatie met de omgeving over het project en de 
werkzaamheden en is gericht op het minimaliseren van de hinderverwachting. Op dit moment zijn 
wij samen met onze afdeling Communicatie bezig met het samenstellen van een 
communicatieaanpak. Hierin wordt in ieder geval meegenomen:

• Wie de stakeholders zijn
• Wie de omgeving is
• Welke partijen er zijn
• Wie de omgevingsmanager is
• Het calamiteiten responsschema
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• Website
• Overlegvormen met de Opdrachtnemer en Stakeholders
• Inloopspreekuren voor de omgeving
• Meldpunt Veiligheid

Wij koppelen het belang van een stakeholder op een passende wijze aan een 'op maat gemaakte' 
communicatieaanpak. Om te bepalen of onze communicatieaanpak zorgt voor een duidelijke en 
consistente manier van communiceren en de omgeving tevreden is, voeren wij tweemaal per jaar 
een tevredenheidsonderzoek uit. Wij streven naar een resultaat van 8 of hoger. Indien wij dit 
resultaat niet halen, voeren wij aanpassingen door en nemen aanvullende maatregelen. 
ledere stakeholder ontvangt de voor hem of haar juiste informatie.
Klachtenafhandeling/Meldpunt Veiligheid
Wij nemen alle klachten en meldingen van onveiligheid serieus en volgen deze binnen 24 uur op. 
Onze omgevingsmanager bevestigt de ontvangst van de klacht/melding binnen 8 uur aan de 
indiener en u als stakeholder. Wij stellen vast of een klacht gegrond is en bepalen de afhandeling. 
De gekozen opiossing en het tijdstraject koppelt de omgevingsmanager terug naar de indiener. Hij 
belt na of de afhandeling van de klacht naar tevredenheid is uitgevoerd en koppelt dit terug aan u. 
De melding van een onveilige situatie wordt direct door de Omgevingsmanager beoordeeld en 
teruggekoppeld aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer neemt direct beheersmaatregelen en 
koppelt dit aantoonbaar ter beoordeling terug aan onze Omgevingsmanager. De 
Omgevingsmanager contact de stakeholders.
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Archeologie in het kader van Renovatie Binnenhof

Uitgangspunten, aanpak, actiepunten (versie 21 februari 2017)

'Het Binnenhof is een complex dat teruggaat tot in de 13"'' eeuw; een icoon van de geschiedenis vanVooraf
Holland en het latere Nederland . Maar met alleen de (huldige) gebouwen en buitenruimten zijn van grote waarde: 00k de 
ondergrond onder de gebouwen en daar rond omheen. Dit 'bodemarchief bevat de sporen en resten uit alle fasen van de 
geschiedenis van het complex.

Hieronder wordt de 'conditie archeologie' in het project Renovatie Binnenhof omschreven. We spreken de intentie uit om 
alle procedures en uitvoeringswerken vroegtijdig, efficient en hoogwaardig te organiseren en af te wikkelen. En stellen 
daarvoor een eerste globale aanpak en actiepunten voor.

Juridisch kader Gemeenten hebben de wettelijke taak om aanwezige en te verwachten archeologische 
waarden mee te wegen bij besluitvorming over ruimtelijke projecten. De gemeente Den Haag beschikt daarvoor over de 
Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart Den Haag (AWVK). Daarop staat aangegeven waar archeologische 
vindplaatsen aanwezig zijn ('waarde 1'), en waar ze worden verwacht ('waarde 2'). Deze gebieden zijn in 
bestemmingsplannen vastgelegd als dubbelbestemming archeologie. In het kader van de omgevingsvergunning kan de 
gemeente eisen stellen aan de omgang met het bodemarchief. De afdeling Archeologie treedt daarbij op als bevoegd gezag.

Archeologie Binnenhof
Bmnenhofcomplex bestaat uit zones met waarde-1 (bebouwd en onbebouwd) en zones met waarde-2 (bebouwd en 
onbebouwd). De archeologische waarde van het waarde-1 gebied is al bekend, dus vooronderzoek hoeft daar niet meer. 
alle grondwerkzaamheden daar zijn op voorhand archeologieplichtig.^ In het waarde-2 gebied zal eerst nog moeten worden 
vastgesteld of de verwachte archeologische sporen en resten schade zullen ondervinden van bodemingrepen in het kader 
van de renovatie. Het bestemmingsplan voorziet daar in een vrijstelling voor kleinere ingrepen.

Op de uitsnede van de AWVK (afb. 1) is te zien dat de ondergrond van het

Uitgangspunten

Buitenruimte van het waarde-l-gebied wordt geheel opgraven. Daarna kan het terrein worden vrijgegeven 
(uiterlijk 2020. start bouwplaatsinrichting); ^
Bebouwde delen van waarde 1 (Ridderzaal, Oude Zaal, Haagtoren, de zuidoost-aanbouw) en waarde 2 (bverige 
gebouwen): vorm mpandig onderzoek nader te bepalen zodra ontwerp bekend is;
Inpandige archeologisch/bouwkundige resten worden onderzocht en gedocumenteerd. Indien mogelijk niet 
verwijderd maar i.s m architect behouden en zich'tbaar gemaakt;
Buitenruimte van het waarde-2-gebied: vooronderzoek starten zodra plannen en bodemingrepen bekend zijn.^ 
Opgraving of archeologische begeleiding in waarde-2 gebied: alleen indien noodzaak vaststaat;
Alle vooronderzoek en veldwerk worden in opdracht van Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerd door het team 
Uitvoering en Onderzoek, afdeling Archeologie Den Haag.

^ Alle beschikbare informatie over de ondergrond van het hof is verzameld en gepubliceerd in het zgn 'Binnenhofboek' van Monique van 

Veen (2015): Het grafelijk en stodhouderlijk hof Den Haag. Een overzicht van opgravingen en waarnemmgen van 1770 t/m 2013.
^ Het opgravingsareaal kan eventueel worden beperkt wanneer vaststaat dat in bepaalde zones geen werkzaamheden en dus 
bodemingrepen zullen plaatsvinden.
^ NB: onder archeologieplicht vallen met alleen plannen als het terugbrengen van de slotgracht, maar ook bodemingrepen als 
ondergrondse infra, en voorbereidende ingrepen zoals sonderingen, peilbuizen, etc
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Globale aanpak en actiepunten

WIE/AaiE OPMERKINGENWANNEEERWAT
Archeologie ontvangt Plan van Aanpak Renovatie 
Binnenhof

Maart 2017RVB1

Obv actiepunt 1Definitie begrenzing plangebied voor onderdeel 
archeologie (waarde 1 en 2) in project Renovatie 
Binnenhof

RVB i.s.m. 
Archeologie

2 zsm

Opstellen Programma van Eisen 'Buitenruimte- 
Waarde 1' (volledige opgraving van het 
binnenterrein van het Binnenhof (open ruimte 
waarde-l-gebied).

Zie noot 2 voor 
eventuele beperking 
van het
opgravingsareaal

Archeologie Zomer 20173

Leverdatum: ntb 
(afhankelijk van 
vastgesteld PvE 
(actiepunt 3)

Opstellen offerte voor uitvoering van het PvE- 
'Buitenruimte-Waarde 1',

Archeologie (team Uitvoering 
en Onderzoek)

4

Gunning offerte RVB Zsm na ontvangst 
en eventuele 
bespreking offerte

5

Voorwaarde is dat 
Archeologie inzicht 
heeft in ontwerp, 
fasering (en dus in de te 
nemen stappen voor 
archeologie)

Archeologie i.s.m RVBBespreekpunt: vaststellen en reserveren van 
totaal uitvoeringsbudget voor archeologie? 
(conform ervaring met projectorganisatie 
Rotterdamsebaan)

6

?) i.s.m Afgerond voor start 
van opgraving 
Buitenruimte 
waarde-1 gebied;

Communicatieplan 
uitbreiden zodra ook de 
daaropvolgende 
onderzoeksfasen 
bekend zijn.

Opstellen communicatieplan archeologie 
Binnenhof

RVB I0.2.e 
gemeente Den Haag en 
Archeologie

7

RVB houdt Archeologie op de 
hoogte van voortgang van 
het ontwerp

Vaststellen van archeologische aanpak van 
inpandige werkzaamheden in bebouwd waarde 1 
gebied (Ridderzaal).

8

Vaststellen van archeologische aanpak van 
inpandige werkzaamheden in bebouwd waarde 2 
gebied (Tweede Kamer, Eerste kamer, Algemene 
Zaken, Raad van State)

RVB houdt Archeologie op de 
hoogte van voortgang van 
het ontwerp.

9

RVB en gemeente (10.2.eVaststellen van archeologische aanpak van 
werkzaamheden in onbebouwd waarde 2 gebied 
(=binnen het gedefinieerde plangebied; zie 
actiepunt 2)

10
?)

houden Archeologie op de 
hoogte van voorgenomen 
ingrepen

Archeologie zet benodigd vooronderzoeken in 
gang (bureauonderzoek) en selecteert waar er 
wel of niet verder onderzoek zal moeten 
plaatsvinden (opgraven, archeologische 
begeleiding)

Archeologie11

12
13

14

15

16

17
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Afbeelding 1: uitsnede uit Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart Gemeente Den Haag

Rood = waarde 1 gebied Binnenhof (aanwezige archeologische vindplaats)

Oranje = waarde 2 gebied binnenstad (verwachte archeologische sporen en resten, o.a. van Binnenhof)

Wit = geen archeologische waarde of verwachting


