Verlegging KABELS & LEIDINGEN
bij het nHWBP programma
MIJLPAAL

ORGANISATIE

TAAK

Waterkering-

Initiatief dijk

beheerder

versterkingsproject

Inventarisatie

Waterkering-

Inventarisatie K&L

K&L

beheerder

ONDERDELEN

• KLIC-melding
• navraag bij beheerders nadere info
• info interne organisatie Waterschap
- verleende vergunningen
- toetsrapporten
- teams beheer en onderhoud

Informeren

Waterkering-

Informeren K&L

of hiervoor al inpassen (reden van opname

accountmanager

beheerder

beheerders op

in dit deel: uit KLIC-melding volgt wie er

K&L

K&L- beheerders

beleidsniveau

belangen heeft.

(accountmanagers)
Waterkering-

toetsing bestaande

• gevolgen dijkverbetering

beheerder

K&L

• invloed K&L op veiligheid
(NEN 3650-serie)
• ligging t.o.v. profiel van vrije ruimte

VERKENNINGSFASE

• keur en beleid
Start overleg

Waterkering-

Startoverleg met

• informatie dijkverbetering

K&Lbeheerders

beheerder

K&L beheerders

• planning

K&L- beheerders

(projectleiders)

• oriëntatie
• kennis uitwisseling
• aandachtpunten

Waterkering-

variantenstudie

• haalbaarheid

beheerder

dijkmaatregelen in

• voor- en nadelen

K&L- beheerders

relatie tot K&L

• kosten dijkmaatregel versus verleggen
K&L - risico’s
• maatschapelijke gevolgen

Waterkering-

opstellen kosten-

lengte, materiaal en aantal

beheerder

raming tbv input

• te verwijderen K&L

K&L- beheerders

SSK-raming

• te verleggen K&L
• nieuw te leggen K&L
• speciale voorzieningen

Waterkering-

keuze voorkeurs

• Bestaande situatie waterkering met

beheerder

alternatief incl. ver-

- zonering

K&L- beheerders

leggingstracés K&L

- ligging bestaande K&L
- maatregelen dijkverbetering
- berekende veiligheidszone drukleiding
- Alternatieve stroken K&L

bestuurlijk

Waterkering-

vastgesteld

beheerder

voorkeurs
alternatief

MIJLPAAL

ORGANISATIE

TAAK

ONDERDELEN

start procedure

Waterkering-

schriftelijk verzoek

• Formeel startpunt proces verleggingen

NKL en TW

beheerder

tot aanpassing
(VTA)

volgens NKL en Telecomwet.
• Beheerders kunnen kosten engineering
gaan declareren

K&L- beheerders

engineering,

•o
 pstellen verleggingsplannen oud/

fasering en raming

nieuw

verlegging/aanleg

•u
 ittrekken hoeveelheden

nieuwe K&L door

• t oevoegen materialen, leeftijd aanleg

beheerders

•d
 ocumenteren vergunnning en ZR
•b
 ijzondere voorzieningen

PLANUITWERKINGSFASE K&L

concept raming /

Waterschap

K.V.V.

opstellen en vast

verdere uitwerking van de raming o.b.v.

stellen concept

leeftijd, materiaal, liggingsrechten

KostenVerdeel
Voorstel (KVV)
Waterkering-

Keuze toe te passen

1a POS NKL vaste prijs

beheerder

POS, afhankelijk

1b POS NKL nacalculatie

K&L- beheerders

van toepassing

2a POS TW vaste prijs

NKL / TW en

2b POS TW nacalculatie

raming kosten <>

3

POS TW Nihil

€ 50.000
Waterkering-

Aanvragen budget

beheerder

en ordernummer

•b
 uget opnemen in financiele
administratie
•k
 oppelen aan ordernummer

Waterkering-

Opstellen

•b
 ijlage A: Kostenraming

beheerder

concept project

•b
 ijlage B: gegevens rechtspositie K&L

K&L- beheerders

overeenstemming

•v
 oorkeur: vaste prijs

(POS)

•a
 lternatief: nacalculatie
Het project kan per beheerder over
meerdere POS’sen verdeeld worden

Toetsrapportage

Waterkering-

Controle van

POS

beheerder

kostenopgaaf en

• t oetsrapportage met toetsing
kostenopgaaf en schadevergoeding

schadevergoeding.
Definitieve POS

Waterkering-

Opstellen

beheerder

definitieve POS en

K&L- beheerders

ondertekening

K&L- beheerders

aanvragen
vergunningen,

•b
 ijstellen POS indien benodigd en
wederzijds laten ondertekenen

•p
 lanning waarop ook uitvoering
dijkverbetering afgestemd kan worden

zakelijke rechten

•m
 elding / keurvergunning K&L

particuliere

•d
 iv. vergunningen ander overheden

gronden/opstarten

- zakelijkrecht afsluiten - evt.

gedoogplicht

gedoogplichtprocedure (1 jaar)

procedure

MIJLPAAL

ORGANISATIE

TAAK

ONDERDELEN

Tussentijdse

Waterkering-

Voortgangs

Tussentijdse factuur excl. btw tijdens

factuur/

beheerder

rapportage,

uitvoering bijhouden of er:

voortgangs

K&L- beheerders

bewaken planning

• afwijkingen in prijs groter dan 10% of

rapportage

meer dan € 50.000,- optreden
• Afwijkingen in planning ontstaan
Waterkering-

Afwijking van POS

Afwijking van POS:

beheerder

• wijziging in definitief ontwerp

K&L- beheerders

• wijziging in verleggingsplan door
beheerder
• wijzigingen t.g.v. eisen
vergunningverlenende instanties
• wijzigingen door onvoorziene
omstandigheden, vertraging in werk,
hoogwater enz.
Afspraken altijd schriftelijk vastleggen en

REALISATIEFASE

toevoegen aan POS
Gereedmelding

K&L- beheerders

verlegging

Gereedmelding

• gereedmelding

(binnen 5 dagen)

• revisietekeningen
• aanvullende leidinggegevens

Eindspecificatie

Waterkering-

Eindspecificatie

POS nacalculatie/

beheerder

(bijlagen)/Revisie

- materiaal

revisie verlegging

K&L- beheerders

K&L

- uit en in bedrijf stellen

K&L

• model eindspecificatie werkelijke kosten

- ontwerp en begeleiding
- uitvoeringskosten
• berekening definitieve vergoeding
overzicht einddeclaratie
• Revisie verlegde K&L
Waterkering-

Beoordeling door

• model eindspecificatie werkelijke kosten

beheerder

verzoeker

• berekening definitieve vergoeding
• controle revisie met verleggingsplan
en dijkmaatregel

Accorderen

Waterkering-

verlegging

beheerder

Eindafrekening

K&L- beheerders

Eindfactuur

Facturen exclusief btw

Waterkering-

Betaling

Betaalbaar stellen eindfactuur

beheerder

(binnen 30 dagen)

Waterkering-

Opnemen in eindaf-

beheerder

rekening- (n)HWBP

AKKOORD

