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Inleiding

Het is een bijzondere -en bijzonder grote- opgave waar we 
met zijn allen voor staan in Overschild. De gemeente 
Midden-Groningen, bewoners, aannemers en Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) trekken gezamenlijk op om de 
versterkingsoperatie uit te voeren. Samen maken we 
Overschild weer een veilige en fijne plek om te wonen.

Wat maakt dit bouwproject zo bijzonder? 
Bij “gewone” bouwprojecten is er 1 opdrachtgever en 1 
aannemer. Maar tijdens dit project wordt een groot deel van 
de eigenaren die gaan her- of verbouwen, opdrachtgever 
van zijn eigen aannemer. Aan de Meerweg is de NCG voor 
de meeste woningen bouwcoördinator. De eigenaren in de 
overige straten zijn baas op eigen perceel. Dat betekent dat 
per eigenaar de “eigen” aannemer ervoor verantwoordelijk 
is dat er veilig en met zo min mogelijk overlast wordt 
gebouwd. Dat is in een normale situatie al een opgave, maar 
nu gaan wellicht meerdere buren ook nog eens tegelijk aan 
de slag. 

Dat worden een heleboel bouwprojecten tegelijk met veel 
verschillende partijen. We zullen samen al die bedrijvigheid 
in goede banen moeten leiden. Bouwkranen, busjes, 
vrachtwagens en graafmachines zullen de weg moeten 
delen met schoolgaande kinderen, hulpdiensten, bewoners 
op weg naar hun werk of de supermarkt, verjaardagsvisite 
die op bezoek komt, etc. Alleen als alle deelnemers rekening 
met elkaar houden, goed samenwerken en helder
communiceren, kunnen we deze versterkingsopgave veilig 
tot een goed einde brengen. Dat geldt ook voor het 
bereikbaar en leefbaar houden van Overschild tijdens de 
bouw.

Los van alle individuele eigenaren gaan tegelijkertijd de 
nutsbedrijven aan de slag in dit gebied met het vervangen 
van kabels en leidingen. Ook met die werkzaamheden moet 
rekening gehouden worden. 

Om zo goed mogelijk alle opdrachtgevers en aannemers te 
ondersteunen, heeft de gemeente Midden-Groningen een 
BLVC-plan opgesteld. Voor de aannemers is het BLVC-plan 
een verplicht onderdeel waarmee rekening gehouden moet 
worden bij het opstellen van de aannemersovereenkomst.

BLVC staat voor:
    • Bereikbaarheid;
    • Leefbaarheid;
    • Veiligheid;
    • Communicatie.

Het BLVC-plan bevat spelregels om de uitvoering van alle 
werkzaamheden in de openbare ruimte en op het eigen 
terrein, die van invloed zijn op het algemeen belang, in 
goede banen te leiden. Deze spelregels komen voort uit de 
risico’s die de bewoners en uitvoerders daarbij lopen. 

We hebben voor alle bovenstaande punten de meest 
belangrijke risico’s in kaart gebracht. Vervolgens hebben we 
aangegeven welke partij het beste kan voorkomen dat het 
genoemde risico geen werkelijkheid wordt. Daarbij hebben 
we ook aangegeven wat er van de gemeente verwacht mag 
worden, wat de gemeente al heeft geregeld en wat de 
verantwoordelijkheden van de aannemers en uitvoerders 
zijn.  
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In dit document introduceren we eerst alle deelnemers aan 
deze versterkingsopgave. Vervolgens schetsen we in grote 
lijnen de geplande werkzaamheden in de tijd zodat u een 
beter beeld heeft bij wat er allemaal gaat gebeuren. Daarna 
gaan we dieper in op ieder BLVC- onderdeel.

Doelstellingen

Dit BLVC-masterplan is geschreven voor de 
huizenbezitters/opdrachtgevers, hun aannemers en hun 
bouwcoaches, maar ook voor haar eigen ambtenaren. 

Na het lezen van dit plan heeft u een goed beeld van alle 
deelnemers. Het is dan helder hoe iedereen zijn 
verantwoordelijkheid kan en moet nemen. 

De werkzaamheden moeten op zo’n manier worden 
uitgevoerd dat er een goede balans is tussen het praktische 
kunnen uitvoeren van de werkzaamheden en een goede 
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de directe 

leefomgeving. 

Bijgevoegde documenten

Bij dit BLVC-masterplan zijn de volgende documenten 
gevoegd:

    • Hoofdroute nood- en hulpdiensten;
    • Adviesroute bouwverkeer;
    • Verkeersregelplan nutsbedrijven;
    • Verkeersregelplan gemeente.
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1.1 De Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Taken
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het 
onderzoeken en versterken van gebouwen in de kern van 
het aardbevingsgebied. NCG werkt hiervoor samen met de 
zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie 
Groningen, de woningcorporaties en het Rijk. 

Meer achtergrondinformatie over NCG kunt u vinden op 
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/. 

NCG heeft in deze versterkingsoperatie twee hoofdtaken. 
Een taak als uitvoerder over de versterkingsopgave in het 
hele aardbevingsgebied. Verder is de NCG in de rol van 
projectleider verantwoordelijk voor begeleiding van de 
versterking van een deel van de woningen in Overschild (zie 
1.3) aanspreekpunt(en).

NCG draagt samen met de gemeente zorg voor het 
bereikbaar houden van Overschild en het veilig uitvoeren 
van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden. Door te 
zorgen dat de werkzaamheden bereikbaar en veilig 
uitgevoerd worden, wordt de leefbaarheid ook vergroot. 
Voor de begeleiding van bewoners in het dorp heeft NCG 
ook een coördinerende rol.

Verantwoordelijkheden BLVC
    • Uitvoering versterking;
    • Projectleider deelgebied Meerweg;
    • Bewonersbegeleiding.

Aanspreekpunt(en)

Projectleider realisatie Meerweg NCG, Arjen Venema
a.venema@nationaalcoordinatorgroningen.nl  
06-50172483 

Omgevingsmanager NCG, Maria Benthem
m.e.benthem@nationaalcoordinatorgroningen.nl
06-48161305

Veiligheidscoördinator NCG, John Adolfs, 
j.adolfs@nationaalcoordinatorgroningen.nl
06-55345237.

1. Deelnemers, taken en verantwoordelijkheden
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1.2 De gemeente Midden-Groningen

Taken
De gemeente Midden-Groningen is opdrachtgever van NCG. 
NCG voert de regie op de versterkingsopgave. De 
gemeenten geven aan wat de prioritering is voor het 
opnemen en beoordelen van gebouwen. Meer 
specifiek is de gemeente medeverantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Batch 1.588 (Kanaalweg, Graauwedijk en 
deel buitengebied Meerweg). Daarnaast is de gemeente 
verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte in Overschild. Daarom faciliteert ze 
tijdelijke voorzieningen in de openbare ruimte om 
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te garanderen. 
De projectleider en toezichthouder/veiligheidscoördinator 
coördineren dit en zien erop toe dat alle werkzaamheden 
veilig plaatsvinden. De toezichthouder/ 
veiligheidscoördinator heeft verder een belangrijke 
signalerende functie op het eigen terrein van de 
particuliere opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid 
van de aannemer dat er geen ongelukken gebeuren op de 
bouwplaats maar vanuit de gemeente wordt gekeken of er 
geen onaanvaardbare risico’s zijn voor de omgeving.  
Zowel voor andere bewoners als gebruikers van de open-
bare ruimte. Daarom is er in het BLVC-plan een risicoanalyse 
opgenomen. 

Andere belangrijke taken bij het bewaken van 
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid is het verzorgen 
van de communicatie en het afstemmen van planningen 
met alle betrokkenen. De gemeente stelt hiervoor een 
verplicht verzamelpunt ter beschikking, in de vorm van de 
HNDR-app. Deze informatie en planningsapplicatie dient 
door alle uitvoerende partijen gebruikt te worden. Naast 
vermelding van start en afronding van sloop- en 
bouwactiviteiten kan gedacht worden aan het tijdig 
vermelden van leveringen door bouwverkeer en 
transport van bouwmaterieel. Met de app kan de gemeente 
actief sturen op de bereikbaarheid van en veiligheid in de 
openbare ruimte en zonodig bij niet-tijdige aanmelding, bij 
het risico op blokkering van de openbare weg, 
daadwerkelijke blokkering of langdurig hinderlijk of 
gevaarlijk plaatsen van materieel/materiaal ingrijpen op 
basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) of de 
wegenverkeerswet. Op basis van deze verplicht te 
verstrekken informatie door de aannemers en overige, 
uitvoerende partijen kunnen alle betrokkenen de 
werkzaamheden op elkaar afstemmen. De gemeente heeft 
zo de mogelijkheid om het overzicht te bewaken. 
En haar coördinerende rol vanuit dagelijks toezicht voor alle 
werkzaamheden die plaatsvinden op in de openbare ruimte 
op te pakken. Daarbij stuurt de gemeente op een 
bereikbaar, leefbaar en veilig Overschild om te wonen, te 
werken en te recreëren.

1. Deelnemers, taken en verantwoordelijkheden
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Verantwoordelijkheden
    • Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en  
 Communicatie in de openbare ruimte tijdens de 
 versterkingsopgave;
    • Medeverantwoordelijk voor het faciliteren van de 
 uitvoering van de werkzaamheden aan de 
 Graauwedijk, Kanaalweg en deel buitengebied 
 Meerweg;
    • Informeren over de aard van werkzaamheden en te   
 sturen op te verwachten hinder en de planning;
    • Opdrachtgever van de NCG;
    • Opdrachtgever van de nutsbedrijven (zie 1.6);
    • Opdrachtgever van tijdelijke maatregelen in de 
 openbare ruimte;
    • Opdrachtgever voor reconstructie van de openbare 
 ruimte na oplevering laatste woning.  

Aanspreekpunt(en):

Projectleider Uitvoering Overschild  
gemeente Midden-Groningen, George Kievitsbosch
George.kievitsbosch@midden-groningen.nl
0598-373862

Toezichthouder/veiligheidscoördinator 
gemeente Midden-Groningen, 
(wordt binnenkort aangesteld). 
EMAILADRES en NUMMER.

1. Deelnemers, taken en verantwoordelijkheden
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1.3 Deelplan Meerweg: 
Versterking onder projectleiding van de NCG 
(batch 1467)

NCG draagt als Projectleider Versterking concreet zorg en 
verantwoordelijkheid voor de coöordinatie van de sloop-, 
bouw- en versterkingsopgaven in de Meerweg. Vanuit die 
rol ligt er ook een toezichthoudende taak in het 
bereikbaar houden van Overschild en het veilig uitvoeren 
van de werkzaamheden die van invloed zijn op het 
functioneren van en in de openbare ruimte ter plaatse. 
Door bereikbaarheid en veiligheid te garanderen wordt de 
leefbaarheid ook vergroot. NCG is hier het eerste 
aanspreekpunt voor bewoners in het algemeen en 
aannemers die werkzaamheden gaan uitvoeren aan de 
Meerweg in het bijzonder. De bouwinspectie ziet toe op de 
bouw en de veiligheid op de bouwplaats.

Taken
    • Sloop 30 woningen; 
    • Versterken 2 woningen;
    • Nieuwbouw 28 woningen.

Verantwoordelijkheden
    • Uitvoering versterking woningen Meerweg;
    • Bewonersbegeleiding;
    • NCG treedt feitelijk in de positie van de opdrachtgever;
    • NCG blijft eindverantwoordelijk voor de veiligheid op de  
 percelen en van de aannemer;
    • Vanaf juli 2020 zijn tijdelijke wisselwoningen tussen de   
 Graauwedijk en de Kanaalweg beschikbaar.

Aanspreekpunt(en)

Projectleider realisatie Arjen Venema
a.venema@nationaalcoordinatorgroningen.nl
06-50172483

Omgevingsmanager NCG, Maria Benthem
m.e.benthem@nationaalcoordinatorgroningen.nl
06-48161305

Veiligheidscoördinator NCG, John Adolfs
j.adolfs@nationaalcoordinatorgroningen.nl
06-55345237. 

1. Deelnemers, taken en verantwoordelijkheden
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1.4 Deelplan Graauwedijk/Kanaalweg: 
Individuele opdrachtgevers 
(batch 1588)

Taken
    • Sloop 57 woningen;
    • Versterken 11 woningen;
    • Nieuwbouw 56 woningen;
    • 22 woningen waarover nog geen beslissing is genomen  
 wat er gaat gebeuren.

Verantwoordelijkheden BLVC
“Stond die muur al scheef, of is er een verzakking door de 
bouwwerkzaamheden bij de buren? En wie gaan we 
daarvoor aansprakelijk houden? De aannemer van de 
buren, de buren zelf, de verzekering?” Om over ongevallen 
met persoonlijk letsel nog maar te zwijgen. 

Iedere aannemer is vanuit de verstrekte opdracht 
verantwoordelijk voor het veilig laten verlopen van de 
bouwwerkzaamheden. Als er toch schade mocht 
ontstaan dan kan de aannemer aansprakelijk worden 
gehouden voor de gevolgen. Dat hangt samen met de 
manier van bouwen, de gevolgen ervan voor de omgeving 
of de genomen maatregelen om eventuele schades of letsel 
te voorkomen. De opdrachtgever maakt hierover afspraken 
met de aannemer en legt deze vast.

De aannemer heeft in de regel de verantwoordelijkheid voor 
veiligheid op de bouwplaats. Vanuit de bouwinspectie wordt 
hierop toegezien en zo nodig ingegrepen. In het meest 
extreme geval kan dit leiden tot een bouwstop. De 
toezichthouder/veiligheidscoördinator van de 
gemeente heeft in aanvulling hierop een signalerende 
functie en spreekt in voorkomende gevallen aan. Afhankelijk 
van de reactie van de aannemer en/of de uitvoerende partij 
kan vervolgens de bouwinspectie worden ingeschakeld.

De gemeente heeft naast de zorg voor het algemeen belang 
van omwonenden rond bouwplaatsen een coördinerende 
en sturende  taak in het bereikbaar, leefbaar en veilig 
houden van de openbare ruimte grenzend aan de 
particuliere kavels.  

Om dit voor elkaar te krijgen faciliteert de gemeente op 
verschillende manieren communicatiemiddelen en ziet 
dagelijks toe. 

Aanspreekpunt(en)
    • Iedere individuele aannemer;
    • Iedere, individuele, uitvoerende partij.

1. Deelnemers, taken en verantwoordelijkheden
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1.5 De aannemers

De aannemers hebben ieder apart en gezamenlijk de 
verplichting dat door de werkzaamheden die zij uitvoeren 
de openbare ruimte voor iedereen bereikbaar, leefbaar en 
veilig blijft. Daarvoor is gerichte informatievoorziening 
verplicht en is onderlinge communicatie noodzakelijk. De 
gemeente maakt dit mogelijk door middel van de 
verplicht(en kosteloos) te gebruiken HNDR-app. Op de 
particuliere kavel is de aannemer verantwoordelijk voor een 
juiste uitvoering van de bouw en een correcte bouwplaats 
inrichting conform de daarvoor geldende wet- en regel-
geving en uitvoeringsvoorschriften. Voor mededelingen 
van algemene aard kan via de gemeente of de individuele 
opdrachtgever gebruik worden gemaakt van de Intranetsite 
voor Overschild. 

Het BLVC-plan is een verplicht onderdeel voor de aannemer 
bij het opstellen van de aannemersovereenkomst. Hierbij 
dient hij rekening te houden met de regels en maatregelen 
die zijn opgesteld in het BLVC-plan.

Taken
    • Het uitvoeren van van met de opdrachtgevers 
 overeengekomen werkzaamheden;
    • Het verplicht communiceren via de HNDR-app met 
 collega aannemers en uitvoerende partijen om   
 werkzaamheden, bereikbaarheid en planningen af te  
 stemmen.

Verantwoordelijkheden (BLVC)
    • Het voorkomen van hinder, schade en ongevallen;
    • Planning delen met Projectleider Uitvoering en 
 Toezichthouder/veiligheidscoördinator via de 
 HNDR-app. De inloggegevens moeten worden 
 aangevraagd via de Projectleider Uitvoering 
 Overschild.

Aanspreekpunt(en)
Projectleider Uitvoering Overschild,
gemeente Midden-Groningen, George Kievitsbosch
George.kievitsbosch@midden-groningen.nl
0598-373862

Toezichthouder/veiligheidscoördinator
gemeente Midden-Groningen, 
(wordt binnenkort aangesteld)

1. Deelnemers, taken en verantwoordelijkheden
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1.6 De Nutsbedrijven

De nutsbedrijven hebben, tijdens de werkzaamheden in het 
kader van het algemeen belang, tegelijkertijd de 
verantwoordelijkheid voor het bereikbaar, leefbaar en veilig 
houden van de openbare ruimte. Te verwachten, mogelijke 
hinder door de werkzaamheden dient vooraf aan alle 
betrokkenen gecommuniceerd te worden. Een veilig en 
verantwoord functionerende, openbare ruimte blijft 
gegarandeerd.

Taken
De nutsbedrijven zijn in opdracht van de gemeente bezig 
met het vervangen/vernieuwen van de kabels en leidingen 
in de Meerweg, Graauwedijk oost, Kanaalweg en 
Graauwedijk west.

De planning is als volgt:

Week 9/2020: Start werkzaamheden Meerweg;
Week 12/2020: Start oostzijde kruispunt Graauwedijk;
Week 25/2020: Verwachting start Kanaalweg;
Week 33/2020: Verwachting start westzijde Graauwedijk;
week 4/2021: Verwachting afronding werkzaamheden   
   Graauwedijk west.

Verantwoordelijkheden (BLVC)
    • De openbare ruimte zo min mogelijk belasten.  
      Maatregelen die hiervoor genomen worden zijn:
 - De werkzaamheden zo snel mogelijk afronden   
 door de nutssleuf in zo groot mogelijke gedeelten te   
 openen; 
         - Vrijgekomen grond direct afvoeren naar een 
 tijdelijke opslag of een erkende verwerker;
  - Vrijgekomen verhardingen direct afvoeren of veilig   
 opslaan naast de nutssleuf.

    • Bereikbaarheid garanderen door:
 - Het treffen van verkeersmaatregelen en opstellen 
 verkeersplan;
         - Afwerken nutssleuven met betonplaten ter plaatse   
 van de Kanaalweg en de Meerweg direct na afronding  
 van de werkzaamheden (actie gemeente);
         - Afwerken nutssleuven met klinkerverharding ter   
 plaatse van de Graauwedijk direct na afronding van de 
 werkzaamheden (actie gemeente).

Aanspreekpunt(en)
Nutscoördinator Bart Stiekema
coordinator.cluster1@grondg.nl
06-53722668

Vervangend nutscoördinator Jan Bolwijn 
jan.bolwijn@grondg.nl

Uitvoerder van de nutsaannemer A. HAK B.V.
Willem de Keijzer
wdkeijzer@a-hak.nl
06-10166325 

1. Deelnemers, taken en verantwoordelijkheden
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Het begin is er. De 
nutsbedrijven zijn begonnen en 
ook met de sloop van deelplan 
Meerweg is een aanvang 
gemaakt. Toch zijn er 
werkzaamheden die in 
de toekomst toegevoegd 
worden. Hierbij denkende aan 
grootschalige reparaties aan 
het wegdek of riolering. Of 
noodzakelijke grootschalige 
tijdelijke inrichtingen. 

Zodra er nadere informatie 
beschikbaar is, zal dat in deze 
tijdslijn worden verwerkt. Zo 
blijft dit plan actueel en een 
“levend document”. 

De tijdslijn is een indicatie van 
de werkzaamheden die onder 
de verantwoordelijkheid vallen 
van de overheid.

2. Wie doet wat wanneer
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3. Bereikbaarheid
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3.1 Knelpunten en de uitgevoerde maatregel

1. Keerlus Meerweg 2. Versterkte bocht 
Kanaalweg

3. Transformator Meerweg

4. Aansluiting bouwroute 
Kanaalweg

5. Inrit tijdelijke wisselwoningen
en bouwroute

6. Calamiteitenroute Meerweg 
aansluiting Graauwedijk

3. Bereikbaarheid
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3.2 Risicoanalyse

In de risicoanalyse worden de meest belangrijke risico’s besproken en de daarvoor geldende, bindende afspraken beschreven. 
Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. Per afspraak worden de partijen benoemd die verantwoordelijk zijn voor de naleving 
ervan. Niet naleven van de beheersmaatregelen en gedragsregels  kan grote, ontoelaatbaregevolgen hebben. Vanuit de 
Projectleiders en toezichthouder/veiligheidscoordinatoren zal dagelijks worden toegezien op naleving van de verplichte 
afspraken. Waar nodig zal handelend worden opgetreden binnen de mogelijkheden van de daarvoor geldende wet- en 
regelgeving.  

De risico’s zijn onderverdeeld binnen Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. De risico’s zijn conform 
volgordelijkheid onderverdeeld onder BLVC.

1. De openbare weg mag niet geblokkeerd worden voor weggebruikers.

Daarom spreken we af dat: Wie:

We parkeren op eigen bouwkavel. aannemer

We materiaal opslaan binnen de eigen begrenzing van de bouwplaats. aannemer

We afvalcontainers op de eigen bouwkavel zetten. aannemer

We materiaal en materieel binnen 5 minuten lossen bij hinder op de openbare weg. aannemer

Als we dit niet zouden afspreken dan kan er geen verkeer passeren, omdat de wegen smal en druk zijn. Hierdoor kan 
bijvoorbeeld bij een calamiteit de hulpdienst niet ter plaatse komen. Bedrijven kunnen anders hun werkzaamheden ook niet 
uitvoeren.

3. Bereikbaarheid
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2. Er moet altijd een extra omrijroute zijn om in geval van een calamiteit op bestemming te komen.

Daarom spreken we af dat: Wie:

De bouwroute Graauwedijk-Kanaalweg ook calamiteitenroute is. aannemer/gemeente

De landbouwroute vanaf de Oude Graauwedijk ook wordt gebruikt als calamiteitenroute 

voor de Meerweg.

agrariërs/gemeente

Als we dit niet zouden afspreken dan kunnen de hulpdiensten in het geval van een blokkering of opstopping niet op locatie 
komen.

3. Bouwverkeer moet op een veilige manier naar de bouwplaatsen rijden waarbij de bereikbaarheid gewaarborgd is.

Daarom spreken we af dat: Wie:

De Kanaalweg via twee zijden verbonden is met de Graauwedijk. Dit geeft rondrij-

mogelijkheid met verplicht één richtingsverkeer voor bouwverkeer tussen inrit tijdelijke 

wisselwoningen en de Kanaalweg. Voor personenverkeer kan de Kanaalweg benaderd 

worden vanaf de kruising Graauwedijk/Kanaalweg.

aannemer/gemeente

De Meerweg voorzien is van een keerlus die onderdeel is van de openbare weg. agrariërs/gemeente

Als we dit niet zouden afspreken dan ontstaan er ongelukken door achteruitrijdend bouwverkeer. Met de genomen maatregel 
kan bouwverkeer altijd vooruit naar de bouwplaats toe rijden en van de bouwplaats wegrijden.

3. Bereikbaarheid
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4. Overlast van nutswerkzaamheden moet zoveel mogelijk worden beperkt. 

Daarom spreken we af dat: Wie:

Ter plaatse van de inritten mantelbuizen worden gelegd en dat de sleuf direct weer aan-

gevuld en overrijdbaar wordt afgewerkt.

nutsaannemer

Stremmingen niet zijn toegestaan. nutsaannemer/aannemer

De bomen en straatmeubilair worden verwijderd/verplaatst en later worden vervangen 
door een nieuwe inrichting.

gemeente

Er geen opslag mag plaatsvinden bovenop de nutsleidingen. nutsaannemer/aannemer

Als we dit niet zouden afspreken dan zijn particuliere kavels onbereikbaar. Geven werkzaamheden te veel kans op 
stremmingen en wordt de straatinrichting onnodig beschadigd door bouw- en graafwerkzaamheden. Aan de andere zijde 
mogen de nieuwe nutsleidingen niet beschadigd worden door te grote belasting door bouwactiviteiten.

5. De passeerbaarheid moet zo groot mogelijk blijven.

Daarom spreken we af dat: Wie:

Trottoirs tijdelijk worden versterkt met betonplaten in de smalle wegen zoals de 

Kanaalweg en de Meerweg en daarmee in voorkomende gevallen tijdelijk onderdeel 

worden van de rijbaan. 

gemeente

Als we dit niet zouden afspreken dan is de kans op opstoppingen en schade aan verhardingen en onderliggende 
infrastructuur onvermijdelijk.

3. Bereikbaarheid
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6. Overbelasting van de wegen en opstoppingen in aanrijroutes moet worden voorkomen.

Daarom spreken we af dat: Wie:

De planningen  voor aan- en afvoer van materiaal en materieel worden afgestemd door 
verplicht gebruik te maken van de HNDR-app. 

aannemer/gemeente

Er adviesroutes ingesteld worden voor het bouwverkeer, die opgevolgd dienen te worden. gemeente/aannemer

Als we dit niet zouden afspreken dan worden wegen en bouwlocaties onbereikbaar, wordt het dorp onveilig en komt er te veel 
zwaar bouwverkeer door het omliggende gebied wat overlast, schade aan wegen en onveiligheid veroorzaakt. 

3. Bereikbaarheid
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4. Leefbaarheid

4.1 Afspraken over leefbaarheid

1. Er is weinig ruimte voor voetgangers in het bestaande wegprofiel.

Daarom spreken we af dat: Wie:

Direct na de aanleg van de nutsleidingen de voetpaden tijdelijk voorzien worden van 

betonplaten in de Meerweg en Kanaalweg. De voetpaden aan de Graauwedijk worden na 

aanleg van de nieuwe nutsleidingen weer voorzien van de huidige klinkers.

gemeente

Klinkers in de Graauwedijk beschermd worden met kunstof rijplaten om verzakkingen en 

het kapotrijden van de klinkers te voorkomen.

aannemer

Als we dit niet zouden afspreken dan ontstaat de gevaarlijke situatie dat voetgangers moeten uitwijken naar de rijstrook waar 
ook bouwverkeer overheen gaat.
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2. Er kunnen ongelukken gebeuren doordat de weg vervuild is.

Daarom spreken we af dat: Wie:

De aannemers zelf de verantwoordelijkheid hebben om de weg ter plaatse van en nabij 

hun bouwlocatie doorlopend schoon te houden.

aannemer

De wegen regelmatig geveegd worden. gemeente

De reguliere afvalinzameling in stand wordt gehouden. gemeente

Licht bouwmateriaal is opgeslagen in afgesloten containers of verzwaard is en opgesla-
gen op de eigen bouwlocatie.

aannemer

De BWRi in overleg en naar vermogen bijdraagt aan het leefbaar houden van de open-
bare ruimte.

BWRi/gemeente

Als we dit niet zouden afspreken dan ontstaan er ongelukken door gladheid en is er overlast door zwerfvuil.

4. Leefbaarheid
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3. Er ontstaan trillingen en geluidsoverlast door zwaar bouwverkeer en bouwmethoden,

Daarom spreken we af dat: Wie:

We bij werkzaamheden en transporten rekening houden met de mensen om ons heen. aannemer

De geluidsoverlast niet hoger mag zijn dan de vastgestelde waarden in het bouwbesluit. aannemer

We uitgaan van werkmethoden die zo min mogelijk trillingen veroorzaken. Er wordt door 
de aannemer actief nagedacht over de toepassing van bouwmethoden als schroef- en 
boorpalen ipv heipalen, met omzichtigheid slopen en de inzet van kleinere 
transportmiddelen.

aannemer

Er uitsluitend werkzaamheden plaatsvinden tussen 07:00 - 19:00 van maandag tot en met 
vrijdag.

aannemer

Als we dit niet zouden afspreken dan ontstaat er schade aan bestaande panden en worden omwonenden emotioneel on-
nodig zwaar belast. Men beperkt dan de veiligheid en leefbaarheid voor elkaar. 

4. Bij schade aan de openbare ruimte moet er altijd een aannemer beschikbaar zijn om dit snel op te lossen.

Daarom spreken we af dat: Wie:

De onderhoudsaannemer van de gemeente beschikbaar is om herstelmaatregelen aan 

verhardingen uit te voeren.

toezichthouder/projectleider 

gemeente

Bij kapotte straatverlichting direct vervanging plaatsvindt. toezichthouder/projectleider 

gemeente

Bij aanrijschade van een element in de openbare ruimte direct reparatie plaatsvindt. toezichthouder/projectleider 
gemeente

Als we dit niet zouden afspreken dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan in de openbare ruimte.

4. Leefbaarheid4. Leefbaarheid
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5. De flora en fauna mag niet lijden onder de werkzaamheden.

Daarom spreken we af dat: Wie:

Bebouwing op tijd natuurvrij gemaakt is. Dit geldt ook voor batch 1588 en de individuele 

aanpak.

NCG

Tuinen op tijd natuurvrij gemaakt zijn. bewoner

Er herstelmaatregelen plaatsvinden om de ecologische belangen te behartigen (bijvoor-
beeld het plaatsen van nestkasten).

NCG/gemeente

Voor de sloop natuurvrij gemaakte woningen regelmatig wordt gecontroleerd op het 
nog steeds natuurvrij zijn.

NCG/gemeente/aannemer/be-
woner

Als we dit niet zouden afspreken dan kan een aannemer in de situatie terechtkomen dat door toch te slopen een economisch 
delict wordt begaan.

6. Bij de sloop- en bouwwerkzaamheden dient gebruik te worden gemaakt van geluid- en trilling reducerende methoden.

Daarom spreken we af dat: Wie:

Gebruik gemaakt wordt van geluid- en trilling reducerende methoden door de inzet van 

aangepaste machines, een meer omzichtige sloop- en bouwwijze en/of het gebruik van 

schroef- en boorpalen ipv heipalen.

 aannemer

Er in geval van sterk ervaren overlast bewonersbegeleiders ingezet worden om het 

gesprek met omwonenden aan te gaan.

NCG

Bewoners kunnen bij sloop- en bouwwerkzaamheden door trillingen een overmatige overlast ervaren in de vorm van sterke 
angsten en emoties.

4. Leefbaarheid
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5. Veiligheid

5.1 Afspraken over veiligheid
Elke  aannemer wordt geacht een projectspecifiek Risicoinventarisatie en Evaluatieplan (RI&E) en/of een 
veiligheidsplan (V&G-plan) op te stellen om de risico’s op de eigen bouwplaats met de daarbij behorende maatregelen in kaart 
te brengen.

1. Er kunnen storingen in de nutsleidingen op de eigen bouwplaats of in de openbare ruimte ontstaan door overmatige 
belasting.

Daarom spreken we af dat: Wie:

We bouwmaterialen niet opslaan bovenop het nutstracé. aannemer

Voorafgaande aan de start van de sloop en bouw een KLIC-melding gedaan wordt. aannemer

Bouwmaterialen op de eigen bouwkavel worden opgeslagen. aannemer

Als we dit niet zouden afspreken dan kan er uitval van nutsvoorzieningen plaatsvinden en kunnen er buiten hinder en 
schadeclaims calamiteiten ontstaan.
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5. Veiligheid

2. Door gebruik van sloop- bouw- en transportmethoden die trillingen in de ondergrond genereren wordt overlast en 
schade aan eigendommen van anderen veroorzaakt.

Daarom adviseren we dat: Wie:

Er actief wordt ingezet op sloop-, bouw- en transportmethoden die geen of beperkte 

trillingen genereren die schade aan omliggende bebouwing of overmatige, emotionele 

overlast veroorzaken. Dit kan door, zonodig met aangepaste machines, omzichtig te 

slopen, ipv heipalen schroef- en boorpalen te gebruiken en kleinere transportmiddelen in 

te zetten.

aannemer

Als we dit niet zouden afspreken dan kan de aannemer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan omliggende woningen 
en de leefbaarheid van de omgeving sterk negatief beïnvloeden. Door de zeer slappe bodemgesteldheid van een dunne 
kleilaag op veen is de kans op veroorzaken van (emotionele)schade reëel. 

3. Door onbekendheid van de plaatselijke situatie bij de vervoerder kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan door zwaar 
vrachtverkeer.

Daarom spreken we af dat: Wie:

De vervoerder zich houdt aan de door de aannemer opgegeven planning in de 
HNDR-app.

aannemer

De vervoerder op de hoogte gesteld wordt van de plaatselijke situatie van bouwroute en 

keerlus  voor vrachtverkeer.

aannemer

Als we dit niet zouden afspreken dan is er verhoogde kans op schade en ongelukken op locaties die niet geschikt zijn voor 
zwaar vrachtverkeer.
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5. Veiligheid

4. De draagkracht van de bodem in Overschild is slecht door de slappe klei en veenlagen die er in de ondergrond zitten.

Daarom spreken we af dat: Wie:

Er maatregelen genomen worden om bodemdruk te verdelen bij zware belasting door 

plaatsing van bouwkranen en ander materieel.

aannemer

Verzakkingen door bemaling worden voorkomen. De veenlaag moet nat blijven door 

handhaving van het huidige grondwaterpeil om onomkeerbare verdroging en daarmee 

verteren van veen (veenoxidatie) te voorkomen.

aannemer

Dat bij hijswerkzaamheden een veiligheidsplan aanwezig is. aannemer

Als we dit niet zouden afspreken dan is er kans op niet meer te herstellen schade aan de ondergrond en kunnen zware 
machines verzakken of omvallen. Er kan letsel en schade ontstaan waarvoor de aannemer aansprakelijk is.

5. Indien de wegconstructie niet meer dragend is dan moet deze versterkt worden om de bouwperiode veilig en 
bruikbaar te blijven.

Daarom spreken we af dat: Wie:

We de draagkracht van de wegconstructie onderzoeken en monitoren. gemeente

We versterkingsmaatregelen nemen indien het wegdek dreigt te bezwijken. gemeente

We bij schade de civiele onderhoudsaannemer inschakelen om tijdelijke reparaties uit te 
voeren en zo voorlopig verdere problemen te voorkomen.

gemeente

Als we dit niet zouden afspreken dan  kunnen er gaten in het wegdek ontstaan die onveilige situaties veroorzaken voor de 
weggebruikers of leiden tot blokkering.
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6. Het bouwverkeer dient rekening te houden met de verkeersmaatregelen die getroffen zijn.

Daarom spreken we af dat: Wie:

Achteruitrij bewegingen van bouwverkeer niet zijn toegestaan. Men moet gebruik 

maken van de keerlus aan de Meerweg. Er wordt ook tijdelijk een bouwroute ingericht 

vanaf de Graauwedijk aan de oostzijde naar de Kanaalweg. Dit is vanaf de inrit naar de 

tijdelijke woningen een eenrichtingsroute. In aanvulling hierop is de Kanaalweg zelf ook 

een eenrichtingsroute voor alle bouwverkeer.

aannemer/gemeente

Er verkeersmaatregelen genomen worden. gemeente

Er bewustwording bij de vervoerder ontstaat. aannemer

De veiligheidscoördinator/toezichthouder zonodig ingrijpt om op basis van de verplichte 
registratie in de HNDR-app de transportbewegingen te sturen.

NCG/gemeente

Er geen zichtbelemmerende opslag van materiaal en materieel plaatsvindt in de open-
bare ruimte.

aannemer

Als we dit niet zouden afspreken dan kunnen er ongelukken veroorzaakt worden en kan de aannemer aansprakelijk gesteld 
worden voor de schade.

5. Veiligheid
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5. Veiligheid

7. De bouwplaatsinrichting dient te voldoen aan ARBO en VGM eisen.

Daarom spreken we af dat: Wie:

Er bouwhekken op de eigen bouwkavels geplaatst worden. aannemer

Er verkeersmaatregelen getroffen worden bij transportbewegingen die dat vereisen. aannemer

Een projectspecifiek veiligheids- en gezondheidsplan (v&g-plan) en/of risicoinventarisatie 
en evaluatie plan (RI&E) aanwezig is op de bouwplaats.

aannemer

Als we dit niet zouden afspreken dan kan de aannemer aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke ongevallen op of nabij 
de bouwplaats. Zelfs al zouden betrokken mensen daar niets te zoeken hebben. 



BLVC-Masterplan Overschild 29

6. Communicatie

6.1 Afspraken over communicatie
1. Een goede communicatie tussen de verschillende partijen is nodig om tot een goede en veilige afstemming van 
werkzaamheden te komen.

Daarom spreken we af dat: Wie:

Hoofdplanningen worden aangeleverd aan de Projectleider Uitvoering en 

detailplanningen worden opgenomen in de HNDR-app.

aannemer

Knelpunten in planningen worden, zonodig op aanwijs van de toezichthouder/veiligheid-

scoördinator, onderling tussen aannemers worden besproken.

aannemer/gemeente

We periodiek bijeenkomsten organiseren om informatie te verstrekken en knelpunten/
zorgen te bespreken.

gemeente

We gehoor geven aan de aanwijzingen van de projectleider en toezichthouder/veiligheid-
scoördinator en elkaar aanspreken op gevaarlijke situaties.

NCG/Gemeente/aannemer

Exceptionele transporten conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving tijdig 
worden aangemeld voor toestemming en daarna via de communicatiekanalen worden 
aangekondigd.

aannemer/NCG/gemeente

We planningen en werkmethoden zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. aannemer

We planningen en werkmethoden via de HNDR-app verplicht op elkaar afstemmen, zo-
nodig in overleg met de toezichthouder/ veiligheidscoördinator.

aannemer/NCG/gemeente

Als we dit niet zouden afspreken dan ontstaan er knelpunten in de openbare ruimte en tussen de verschillende projecten. Dit is 
de verantwoordelijkheid van de aannemers, gemeente, NCG en bewoners.
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2. De bereikbaarheid van de contactpersonen moet duidelijk georganiseerd zijn.

Daarom spreken we af dat: Wie:

De e-mailadressen van de contactpersonen bekend zijn bij de aannemers en de bewon-

ers.

gemeente/NCG

Er een kantoor van NCG & gemeente in De Pompel. gemeente/NCG

Er een lijst met contactpersonen komt, waardoor het juiste aanspreekpunt snel is gevon-
den.

gemeente/NCG

We ook de mensen bereiken die geen gebruik maken van het internet. gemeente

Als we dit niet zouden afspreken dan kan niet gewaarborgd worden dat de communicatie tussen aannemer, bewoner en de 
gemeente/NCG goed verloopt.

3. Indien er een vervuiling aangetroffen wordt dient ingegrepen te worden.

Daarom spreken we af dat: Wie:

Dat bodemverontreinigingen verwijderd en de omliggende grond indien nodig moet 

worden gesaneerd.

aannemer

Dat septic tanks moeten buiten gebruik gesteld en/of verwijderd worden als er een mo-
gelijkheid is om de riolering aan te sluiten op het aanwezige, gemeentelijke riool.

aannemer

Dat bij aantreffen van asbest dit verwijderd en gesaneerd moet worden. aannemer

Als we dit niet zouden afspreken dan kan er gevaar ontstaan voor de volksgezondheid.

6. Communicatie
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4. Communicatiestromen moeten zo direct mogelijk te zijn.

Daarom spreken we af dat: Wie:

Er een lijst met contactpersonen van NCG en gemeente beschikbaar is. gemeente

Als we dit niet zouden afspreken dan vertroebelt informatie, of komt informatie te laat bij de desbetreffende persoon terecht.

5. De de aannemer dient geïnformeerd te zijn over de eigen verantwoordelijkheid voor de omgeving tijdens het 
bouwproces.

Daarom spreken we af dat: Wie:

De aannemer en bewoner alert zijn op het bijhouden van nieuwe informatie en daarnaar 

handelen.

gemeente/aannemer

De aannemer op tijd op de hoogte is van de mogelijke risico’s en de daaraan verbonden 
verantwoordelijkheden.

aannemer/bewoner

Als we dit niet zouden afspreken dan kunnen er onnodige risico’s ontstaan met kans op schade en overlast.

6. Communicatie
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6.2 Communicatiegegevens

Doel van de omgevingscommunicatie is dat alle 
betrokkenen voor en tijdens de werkzaamheden op de 
hoogte zijn van de aard van de werkzaamheden, de 
aanpak, de te verwachten hinder en de planning. 

De communicatie vindt plaats via diverse kanalen en 
middelen. Kanalen en middelen die door het projectteam, 
mede op basis van reacties en wensen van bewoners 
worden aangevuld of aangepast. 

De informatievoorziening vindt frequent plaats, om zo de 
direct betrokkenen op de hoogte te houden van de 
voortgang en eventuele aanpassingen in eerder gegeven 
informatie. 

De communicatie is er bovendien op gericht om in gesprek 
te blijven en snel en adequaat te reageren op eventuele 
vragen en/of klachten.

Communicatiemiddelen
Voor alle betrokkenen zijn de volgende 
communicatiemiddelen beschikbaar:

    • Bewonershandboek Overschild;
    • Checklist versterken Overschild;
    • Intranet;
    • HNDR-app;
    • Nieuwsbrief Overschild per kwartaal.

De gemeente en NCG streven na om zoveel mogelijk 
persoonlijk contact te laten plaatsvinden. Naast bezoek op 
locatie wordt dit wordt ondersteund  door fysiek aanwezig 
te zijn in Overschild. 

Vooralsnog op woensdagochtend zijn de Projectleider 
Uitvoering en de Toezichthouder/veiligheidscoördinator 
aanwezig in De Pompel. Afhankelijk van de ervaringen en 
de behoefte vanuit bewoners en aannemers kan dit worden 
uitgebreid.

6. Communicatie
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Contactgegevens gemeente Midden-Groningen

Projectleider Uitvoering Overschild
gemeente Midden-Groningen, George Kievitsbosch
George.kievitsbosch@midden-groningen.nl
0598-373862;

Toezichthouder/veiligheidscoördinator
gemeente Midden-Groningen, (wordt binnenkort aang-
esteld). EMAILADRES en NUMMER.

Contactgegevens NCG

Projectleider realisatie
Arjen Venema
a.venema@nationaalcoordinatorgroningen.nl
06-50172483

Omgevingsmanager NCG
Maria Benthem
m.e.benthem@nationaalcoordinatorgroningen.nl
06-48161305

Veiligheidscoördinator NCG
John Adolfs
j.adolfs@nationaalcoordinatorgroningen.nl
06-55345237

Contactgegevens nutsbedrijven

Nutscoördinator
Bart Stiekema
coordinator.cluster1@grondg.nl
06-53722668

Vervangend nutscoördinator
Jan Bolwijn
jan.bolwijn@grondg.nl

Uitvoerder van de nutsaannemer A. HAK B.V.
Willem de Keijzer
wdkeijzer@a-hak.nl
06-10166325

6. Communicatie
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7. Bijlagen

7.1 Hoofdroute nood- en  
hulpdiensten

Nood- en hulpdiensten kunnen Over-
schild vanuit drie kanten benaderen. 

Vanuit de richting Ten Post via de 
Woltjerweg, Meenteweg, Graauwedijk. 

Vanuit Schildwolde via de Meenteweg, 
Graauwedijk. 

En vanuit Appingedam via de Tolweg, 
Groeveweg, Graauwedijk.
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7.2 Adviesroutes Bouwverkeer

Op de kaart hiernaast zijn de adviesroutes 
voor het bouwverkeer opgenomen. 
Wegen die door de inrichting, de opbouw 
of de wegbreedte niet geschikt zijn voor 
structureel bouwverkeer met de 
bestemming Overschild zijn:

    • Eemskanaal zuidzijde;
    • Graauwedijk westelijk van de  
 Meenteweg;
    • Damsterweg zuidelijk van Steendam;
    • Hoofdweg noordelijk van Steendam;
    • Damsterweg noordelijk van Steendam.

7. Bijlagen
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7.3 Verkeersregelplan

Als bijlage zijn er twee 
verkeersregelplannen toegevoegd:

De nutsaannemer heeft een gefaseerd 
verkeersregelplan opgesteld voor de 
Meerweg, Kanaalweg en Graauwedijk met 
het kenmerk bijlage: 
1900039-004-VP-1-1-A.1. 

Voor Overschild breed is er een 
verkeersregelplan opgesteld waar de 
calamiteitenroutes op zijn aangegeven. 
Dit plan heeft als kenmerk:
P471-09-VO-T05-R1.

7. Bijlagen
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-Voor maatvoering ( zover niet aangegeven )
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Tijdelijke calamiteitenroute van de
Graauwedijk naar de Kanaalweg.
Eenrichtingsweg tegen de klok in. Deze
route is ook bedoeld voor bouwverkeer.

Keerlus ten behoeve van bouwverkeer om
achteruitrijbewegingen en steken te
voorkomen.

Calamiteitenroute indien de Meerweg niet
bereikbaar is. Daarnaast alternatieve
route voor agrarisch verkeer om de
Meerweg te ontlasten.
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Algemeen

De openbare weg moet ten alle tijden vrij
zijn van obstackels. Parkeren, laden,
lossen en opslaan dient uitsluitend op
particulier terrein te gebeuren.

Bestaande verhardingen

Bestaande
calamiteitenroute
Nieuwe aan te leggen
calamiteitenroute
Fietsroute
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