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Controle

Bestek en tekeningen

Uitgever
Eigenaar

Objecten en eisen

Hardheid Bronverwijzing Bijlage

Uitvoeringsniveau
Categorie

Onderwerp

Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)

Alle kernen - Alle
gebieden

Bestek - Verplichtingen

• De inrichting van het openbaar gebied vindt plaats op basis van een RAW-bestek conform de meest recente RAW-systematiek en bepalingen.
• De ARW-2016 wordt op werken van toepassing verklaard.
• De ontwikkelaar dient voor alle werken (deel-) bestekken volgens de RAW-systematiek, tekeningen, materiaalstaten en dergelijke te maken en deze aan de
planbegeleider ter toetsing te overleggen.
• Civieltechnische onderdelen binnen het bestek hebben een onderhoudstermijn van 6 maanden, cultuurtechnische werken 12 maanden.
• De ontwikkelaar is verplicht in de (deel-) bestekken de LIOR van toepassing te verklaren. In overleg met en met goedkeuring van de planbegeleider kan op
onderdelen van de Standaard worden afgeweken. Een voorstel om af te wijken van de Standaard dient de goedkeuring van de gemeente Brielle te hebben en
dient in de te houden bouwvergaderingen schriftelijk vastgelegd te zijn.
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Bestek - Bepalingen

• Wegafzettingen uitvoeren conform CROW publicatie 96b.
• Bij grondwerk waar grond vrijkomt en transport van vrijkomende grond de procedures volgen.
• Tekeningen dinen opgesteld te zijn volgens de NLCS standaard.
• Tekeningen moeten zijn schaal 1:200; detailtekeningen maken op schaal 1:10 en 1:50.
• Tekeningen dienen te zijn vervaardigd in het RD-stelsel.
• Tekeningen die door de gemeente worden vervaardigd worden voorzien van het kader en stempel van de gemeente Brielle.
• Tekeningen die door externe bureaus worden aangeleverd mogen voorzien zijn van het kader en stempel van het externe bureau.
• Tekeningen te alle tijden voorzien van het logo van de gemeente Brielle.
• Definitieve versies van tekeningen die door externe partijen worden vervaardigd dienen in DWG aangeleverd te worden.
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Tekeningen - Richtlijnen

Hardheid

1/1

Bronverwijzing
Bijlage
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