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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In Meedhuizen wordt de openbare ruimte aangepakt. Naast de wens om Meedhuizen verkeersveiliger 
te maken (wens uit het dorp) wordt er groot onderhoud uitgevoerd. Waar mogelijk worden alle 
werkzaamheden gecombineerd en binnen één project uitgevoerd. Hiervoor is een plan van aanpak 
geschreven en vastgesteld door het college van Delfzijl (juni 2018). Ook is een programma van eisen 
opgesteld. Daarin zijn de eisen en wensen van externe stakeholders (vooral bewoners) en vanuit de 
ambtelijke organisatie verwoord. 
 
Het project "Meedhuizen, Verkeer en meer..." is opgebouwd uit een aantal fases. Elke fase start met een 
plan van aanpak specifiek voor die fase. Zodra de stuurgroep dat plan van aanpak heeft goedgekeurd, 
start de uitvoering. Het plan van aanpak, dat nu voor u ligt, beschrijft de ontwerpfase. 
 
De verschillende fases in het gehele project zijn: 

1. Initiatieffase 
2. Definitiefase 
3. Programmafase 
4. Ontwerpfase 
5. Voorbereidingfase 
6. Realisatiefase 
7. Nazorgfase 
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2 Plan van aanpak "ontwerpfase" 

2.1 Doel ontwerpfase 
Duidelijkheid krijgen over:  

1. Definitief ontwerp inclusief de (financiële) consequenties 

2.2 Resultaat ontwerpfase 
1. Definitiefontwerp  

2.3 Afbakening 

2.3.1 Wat hoort er wel bij 
Acties en producten 

1. Benodigde onderzoeken:  
a. Bomenanalyse;  
b. Milieukundig bodemonderzoek;  
c. Niet-gesprongen explosieven (NGE); 
d. Flora & Fauna (F&F); 
e. Planologische verkenning, incl. archeologie  

2. Inmeting terrein; 
3. Schetsontwerp;  
4. Voorlopig ontwerp; 
5. Definitief ontwerp 
6. Constructieadvies. 
7. Kostenraming; 
8. Overleg met belanghebbenden; 
9. Voorbereiden vergunningsaanvraag.  

2.3.1.1 Reële wensen 
Alle hieronder genoemde wensen worden in de ontwerpfase meegenomen. Mocht blijken dat er 
financiële ruimte is, dan wordt, in overleg met het dorp, bepaald welke wens wordt uitgevoerd. 
1. Aanpak Dorpsplein voor de herberg; 
2. Creëren "eigen" plekje jeugd; 
3. Onderzoek extra bluspunten; 
4. Verbeteren picknicklocaties (Hoofdstraat 66 en Maarlaan 2); 
5. Dorpsommetje westzijde vervolmaken, door pad langs bomensingel en pad langs kanaal; 
6. Verbeteren uitstraling glasbak; 
7. Verbeteren uitstraling bestaande particuliere steigers. 
8. Aanleg glasvezel. Er is een overleg gestart met KPN (Regge fiber), waarbij de concrete vraag is gesteld 

hoeveel aansluitingen in het gebied Meedhuizen (en eventueel een aanliggend dorp) noodzakelijk zijn om in 
2019 glasvezel binnen de dorpen haalbaar te maken. De verwachting wordt dat in september duidelijk. 

9. Bestaand fietspad (parallel aan) Meedhuizerweg  (asfalt) verbeteren. Wordt momenteel uitgezocht 
 actie Rene 
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2.3.2 Wat hoort er niet bij 
 Bestek en bestekstekeningen; 

 Glasvezel; 

 Aanpassingen particuliere percelen. 

2.3.2.1 niet reële wensen 
Alle hieronder genoemde wensen hebben een (zeer) grote financiële impact. Mocht blijken dat externe 
financiering mogelijk is, dan wordt, in overleg met het dorp, bepaald welke wens wordt uitgevoerd. 
10. Aanleg strand; 
11. Fietspad vanaf de Maarlaan, langs het kanaal, naar Delfzijl; 
12. Haven met nieuwe woningen ten westen van Meedhuizen; 
13. Twee keer voetgangers-/fietsbrug over afwateringskanaal voor het dorpsommetje; 
14. Aanleg seniorenwoningen; 
15. Trailerhelling; 
16. Nieuwbouw einde Maarkampen; 
17. Voorbereiding gas loos bouwen. Op landelijk niveau heeft het kabinet de opdracht gekregen er mede voor 

te zorgen in 2030 twee miljoen Nederlandse huizen van het aardgasnet af te halen. Echter het opstellen van 
een visie, een plaatsgebonden plan van aanpak, de ontwerpen en de verdere voorbereiding specifiek voor 
Meedhuizen gaan enkele jaren kosten. Het is niet wenselijk nu het project "Verkeer en meer…" tijdelijk te 
pauzeren, om daarna aansluiting te zoeken bij deze energietransitie. 

2.4 Financiën 

2.4.1 Beschikbaar budget 
Voor het project "aanpak openbare ruimte Meedhuizen" zijn diverse budgetten beschikbaar en gelabeld 
als “specifiek voor dit project”. Tijdens elke volgende fase wordt opnieuw gecheckt of de bedragen nog 
realistisch zijn. De projectleider is budgethouder conform de regeling budgethouderschap Delfzijl. 
 
In onderstaande tabel zijn de budgetten, stand 26-6-2018,  in beeld gebracht.  

 
 

2.4.2 Raming  
De feitelijke uitvoeringskosten worden op basis van kengetallen geraamd op 1,55 miljoen euro. De 
overige kosten (voorbereiding, toezicht, onvoorzien) op 0,3 miljoen euro. De totale kosten worden 
daarmee in dit stadium geraamd op 1,85 miljoen euro (exclusief btw). Tijdens de ontwerpfase wordt 
inzichtelijk wat de consequenties zijn wanneer er geen budget is voor het onderdeel groen. 
 

stand 26-6-2018 (nog) niet 

Projectbudget beschikbaar beschikbaar kredietnummer kredietomschrijving

Wegen 1.296.000€         72101804 Meedhuizen Wegen (incl overh. via T 1)

Riolering 162.000€            77221808 Riolering Meedhuizen - Cereslaan

Openbareverlichting 69.000€               72101721 Openbareverlichting (lichtmasten)

Groen 112.050€        divers groen

Bewonersinitiatieven 125.000€            72101803 Aanpassen Hoofdstraat Meedhuizen

88.000€               + + 72101802 Aanpassen Cereslaan Meedhuizen

Totaal 1.740.000€        112.050€        
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Gedurende het project worden de ramingen steeds nauwkeuriger. Mocht blijken dat de verwachte 
kosten hoger worden dan het beschikbare budget, dan wordt op dat moment door de stuurgroep 
besloten of er extra budget wordt aangevraagd of dat het ontwerp moet worden versoberd. 
 
In de raming (en het budget) zijn de kosten voor de inhuur van de externe projectleider en de 
communicatieve ondersteuning, niet inbegrepen. Hiervoor zijn separate budgetten beschikbaar gesteld 
door de raad (zie raadsvoorstel "Burgerparticipatie in voorbereiding groot onderhoud en investeringen in de 

openbare ruimte 21-12-2017).  

2.4.3 Subsidie 
Binnen de huidige bekende subsidies ligt alleen een mogelijkheid voor het onderdeel "Ruimtelijke 
kwaliteit" Hiervoor wordt de aanvraag ingediend. Het maximaal verwachte subsidiebedrag voor dit 
onderdeel is 15.000 euro. 
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3 Beschrijving werkzaamheden ontwerpfase 

3.1 Algemeen 
In de ontwerpfase worden de eerste lijnen echt op papier gezet. Ook wordt voor het eerst concreet 
gesproken over de toe te passen materialen. Via Schetsontwerp (SO) en een Voorlopig Ontwerp (VO) 
wordt gewerkt aan een Definitief Ontwerp (DO). In een DO:  

- staat het eindbeeld vast; 
- is het ontwerp maatvast ingetekend op een betrouwbare ondergrond; 
- zijn alle belangrijke profielen en details esthetisch uitgetekend; 
- is het straatmeubilair en de beplanting bepaald en  
- wordt de werkgrens definitief vastgesteld. Ook de consequenties voor beheer (areaal 

verschuiving) worden vastgelegd.  
Mocht blijken dat het budget onvoldoende is om het plan uit te voeren, dan moet de meerwaarde van 
het ontwerp bij de gemeenteraad worden aangegeven. De gemeenteraad weegt dan af of deze 
meerwaarde voldoende prioriteit heeft voor uitvoering (dus of meer budget beschikbaar moet worden 
gesteld). 
 
Bij het ontwerp worden de uitgangspunten van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een 
handicap ingevuld door de bewoners en gebruikers van de openbare ruimte actief mee te laten denken 
over de toegankelijkheid binnen het dorp voor o.a. de mindervaliden en de rollatorvriendelijkheid.   
 
Bij het ontwerp moet uitdrukkelijke aandacht zijn voor de gevolgen voor geluid en trillingen als er een 
ander soort materiaal wordt toegepast in de rijbaan dan het huidige materiaal. 

3.2 Samenwerking aannemer 
Zoals in de projectopdracht was omschreven is er gekozen om de aannemer direct bij het schetsontwerp 
te laten meedenken. De juridische vorm is een bouwteam waarbij gedurende de ontwerpfase nader 
wordt bekeken of het uiteindelijke bestek in een UAV of een UAV-gc vorm zal worden gegoten.  
 
De aannemer wordt geselecteerd op hun kwalitatieve toegevoegde waarde. De verwachting is dat begin 
september de voorlopig gunning kan worden verstrekt. Door de aannemer direct vanaf het 
schetsontwerp te laten meedenken is er vanaf het begin beter in zicht wat wel kan, wat slimmer kan en 
wat niet kan. De verwachtingen die de bewoners, en andere stakeholders hebben,  zijn hiermee beter te 
managen. Daarnaast worden risico's vooraf beter in kaart gebracht en daarmee ook beter beheersbaar.  

3.3 Schetsontwerp 
In verschillende stappen wordt ontwerpenderwijs toegewerkt naar een ontwerp, dat aan alle gestelde 
eisen (esthetisch, functioneel en budgettair) voldoet. We doen dit samen met de werkgroep en de 
projectgroep. De hoofdlijn van het ontwerp wordt in het SO vastgelegd. Het accent ligt in het SO op de 
ruimtelijke organisatie van het programma, de compositie en het preciseren van het karakter van de 
straten en hun omgeving en het bepalen van de bijzondere plekken (bijvoorbeeld de brug, de kerk, de 
herberg, etc).  
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De kosten worden globaal gecheckt op basis van professioneel inzicht (dus niet op basis van een 
elementenraming). Hierbij worden de aandachtspunten voor de bijzondere plekken gesignaleerd. Dit is 
nuttig, omdat deze plekken vaak meer kosten dan normaal (risicogestuurd kostenramen). Tijdens dit 
proces is voorzien in twee overleggen met de projectgroep (PG) en twee met de werkgroep ontwerp 
(WGO). Na de WGO is het SO beschikbaar voor het dorp en kunnen inwoners twee weken reageren. 
 

Product  - concept SO plankaart met legenda, schaal 1:1000; 
   - toelichtende schema’s en kaarten; 
   -  referentiebeelden voor verschillende onderdelen; 
   -  SO plankaart met legenda, schaal 1:1000. 

3.4 Voorlopig Ontwerp 
Het SO wordt maatvast uitgewerkt in het VO. Het VO geeft een verfijning van het SO door alle 
belangrijke plekken in het ontwerp zorgvuldig te detailleren. Daarbij komen de afwatering, de 
hoogteligging, principe details en de bepalende doorsneden van de weg, de paden, parkeerplekken en 
andere bijzondere plekken in het gebied, aan de orde. 
In het VO wordt de richting bepaald voor materiaalkeuze, verlichting en beplantingen. Op basis van het 
concept-VO wordt een bewonersavond gehouden en kunnen de inwoners en andere stakeholders op de 
plannen reageren. In deze fase is immers ook echt ruimte om zaken aan te passen. Dit in tegenstelling 
tot een DO, dat op zijn minst de indruk geeft dat alles al is afgetimmerd. Van het VO wordt een eerste 
globale raming gemaakt.  
Tijdens deze fase wordt tweemaal overlegd met de PG en de WGO. Het VO wordt ook op de website van 
gemeente gepresenteerd. Dit gebeurt na de bewonersavond. Opmerkingen, die tijdens deze avond 
worden gemaakt, kunnen nog tot planaanpassingen leiden. Die ruimte is er in het proces en de tijd.  
 

Product  -  VO plankaart met legenda, schaal 1:1000 (geheel in een pdf); 
   -  6 doorsneden (mede voor het bepalen van hoeveelheden); 

- 8 detailuitwerkingen, schaal afhankelijk van het detail; 
 Kruisingen; 
 (Langs)parkeren; 
 Verblijfplaatsen; 
 Overige bijzondere plekken; 

   -  referentiebeelden voor verschillende materialen; 
   -  raming. 

3.5 Definitief Ontwerp 
In het DO worden alle zaken vastgelegd, die van belang zijn voor een goede vertaling naar het bestek. 
Dat betekent dat alle detailleringen, die nodig zijn voor een goede uitvoering, hierin esthetisch zijn 
uitgewerkt. Constructieve aspecten worden (in overleg met een constructeur) verder uitgewerkt in het 
bestek. We gaan ervan uit dat veel zaken al goed doordacht zijn, omdat er vanaf het begin is 
samengewerkt in een bouwteam. We verwachten dat de tekeningen uit het DO, vrij eenvoudig naar 
uitvoeringstekeningen en bestekstekeningen kunnen worden vertaald. Tevens worden de benodigde 
onderzoeken gedaan en vergunningen inzichtelijk gemaakt. Deze aanpak levert zowel een tijds- als 
kostenbesparing richting de uitvoering. Tijdens deze fase is voorzien in éénmaal overleg met de PG en 
de WGO, waarin het concept DO wordt besproken. Op- en aanmerkingen worden verwerkt waarna het 
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DO wordt opgeleverd als rapportage met een plantoelichting en in tekeningen (pdf en dwg). Het Do 
wordt door het college bekrachtigd. 
 

Product -  DO plankaart met legenda, schaal 1:1000; 
   -  6 doorsneden; 
   -  8 detailuitwerkingen, schaal afhankelijk van het detail; 

Kruisingen; 
Langsparkeren; 
Verblijfplaatsen; 
Overige bijzondere plekken; 

   -  materialenstaat met referentiebeelden; 
   -  beplantingsplan met plantlijst. 

3.6 Risicoanalyse 
De update van de risicoanalyse is bijgevoegd. Tot op heden zijn de risico’s beheersbaar. 

3.7 Planning 
 Schets ontwerp  september 2018 

 Voorlopig ontwerp  oktober, november 2018 

 Definitief ontwerp december 2018 

3.8 Capaciteitsplanning interne organisatie 
Zie hoofdstuk 7 projectopdracht. Hierop zijn geen wijzigingen. 
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4 Plan van aanpak vervolgfasen  

Bij het afsluiten van de ontwerpfase wordt gelijktijdig ook een startdocument gemaakt voor de 
voorbereidingsfase. Hieronder wordt eerst kort herhaald wat de volgende fase inhoudt. 

4.1 Voorbereidingsfase 
In de voorbereidingsfase wordt als eerste het DO omgezet naar een technisch ontwerp (TO). Het verschil 
met het DO is dat  

- bij een TO de NAP-hoogtes nauwkeurig in beeld worden gebracht; 
-  de exacte locatie van de kolken worden vastgesteld; 
-  dwarsprofielen en details technisch worden uitgewerkt (opbouw van de ondergrond, exacte 

ligging kabels en leidingen etc.), etc. etc.  
Tijdens deze fase worden ook de vergunningen aangevraagd. Het TO wordt, in samenwerking met  het 
ontwerpteam, verder vertaald naar een definitief bestek of werkomschrijving en het uitvoerende deel 
wordt definitief gegund 

4.2 Fase uitvoering en nazorg 
Wordt te zijner tijd nader ingevuld. 
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5 Communicatieplan  

5.1 Communicatiedoelstellingen 
“Meedhuizen: Verkeer en meer….” is een veelomvattend project, dat samen met het dorp wordt 
opgepakt en uitgevoerd. Doel van het project is het dorp verkeersveiliger te maken en de 
onderhoudsopgaaf van de gemeente weg te werken, waardoor de leefbaarheid wordt behouden of zelfs 
wordt vergroot. Daarnaast zijn de nevendoelen: 
- aantrekkelijker maken van de openbare ruimte; 
- de bewoners daar meer (mede)verantwoordelijk voor maken; 
- zorgen voor meer sociale verbinding en  
- tegenhouden van krimp van het dorp. 

5.2 Kernboodschap 
De aanpak van het project “Meehuizen: Verkeer en meer…” doen we samen met iedereen, die hier een 
belang heeft. 

5.3 Communicatiekalender 
Voor het project is, op basis van de planning zoals deze er nu ligt, een communicatiekalender gemaakt. 
Daarin zijn de belangrijkste communicatiemomenten opgenomen en gerelateerd aan doelengroepen en 
middelen. Deze communicatiekalender is als bijlage bij dit plan van aanpak gevoegd en wordt steeds 
geactualiseerd. 
In de communicatie wordt steeds aangesloten bij de fase waarin het project zit en steeds verbinding 
gehouden met het dorp en de communicatiemiddelen die daar worden gebruikt, zoals 
www.dorpsbelangenmeedhuizen.nl en eventuele social media.  
Belangrijk is dat ook de gemeentelijke social media worden ingezet voor het zichtbaar maken van dit 
bijzondere project (Facebook, Twitter, LinkedIn e.d.). 

5.4 Financiën 
Specifiek voor communicatie. 
- Ondersteuning communicatie gehele project € 15.000 euro (buiten projectbudget, zie ook 2.4.2.); 
- Communicatiemiddelen zoals drukwerk, vormgeving (logo en/of huisstijl), website, nieuwsbrief, 

banners en zaalhuur: 5.000 euro (project budget). 

http://www.dorpsbelangenmeedhuizen.nl/
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6 Bijlage 

- Risicoanalyse update 26-6-2018 
 
 
 
 



 

 

 

  

Meedhuizen, Verkeer en meer
RISICOSESSIE versie 26-6-2018 5 Laag risico  (score 0-5)

1 Middel risico (score 6-10)
1

1
Hoog risico (score >10)
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1 te weinig budget te veel wensen
project gaat deels niet door, 

ontevredenheid
3 4 0 3 0 3 0

1

2
0 9 0 9 0 30

Preventief: heldere communicatie, geen loze beloftes, bij ontwerpfase gelijk de 

aannamer aan tafel uitnodigen. 

Correctief:   extra communicatie inzetten voor uitleg                    

100% transaprantie richting stakeholders door openbaar PvA. Aanbesteding 

voor aannemer (bouwteam) loopt reeds

2 te weinig budget
onvoorziene gebeurtenis 

(bijv. verontreiniging)

project gaat deels niet door, 

ontevredenheid
2 4 3 1 3 1 1 8 6 2 6 2 2 26

Preventief: vooraf 5% onvoorzien ramen wat, mits er geen onverwachte 

gebeurtenis is geweest, op het laatst kan worden ingezet voor laatste wens. 

Correctief:   extra communicatie inzetten voor uitleg

5% onverwacht verwerken in ontwerpfase

3 uitvoering stagneert aannmer failliet
langer overlast, meer kosten,  

slechtere kwaliteit 
2 4 2 1 4 2 0 8 4 2 8 4 0 26

Preventief:   in selectie aannemer de kredietwaardigehid meenemen, bankgarantie 

van aanemer eisen. 

Correctief:  nieuwe aannemer contracteren      

Bij aanbesteding meenemen

4
doel van veiligheid 

wordt niet gehaald
slecht ontwerp

onveilig gevoel, onvelige 

situatie
2 0 0 3 4 2 3 0 0 6 8 4 6 24

Preventief:   voldoende verkeersdeskundigheid bij ontwerp betrekken, bewoners en 

weggebruiken betrekken in ontwerp, in elke fase verkeersveiligheid toetsen.

Correctief:   samen opnieuw plan beoordelen en waar mogelijk nog aanpassen 

zowel verkeersdeskundigen als bewoners nemen deel in werkgroep ontwerp

5
in nieuwe inrichtinglast 

van water en hitte
klimaat verandering hitte en water overlast 2 1 2 3 2 2 1 2 4 6 4 4 2 22

Preventief:   in beeld brengen water en warmte risicos met in achtname van klimaat 

verandering en plan hierop aanpassen                       

Correctief:  extra communicatie inzetten voor uitleg, evt extra inloop organiseren

warmte en hitte zijn in kaartgebracht middels een quickscan. Uitkomst wordt 

meegenomen in ontwerp

6 onvoldoende draagvlak

onvoldoende 

geinformeerd, 

onvoldoende onderbouwd

bezwaren, imago schade en 

ontevredenheid in dorp
2 4 2 0 0 2 0 8 4 0 0 4 0 16

Preventief:   goed communiceren, evt huis aan huis iets brengen en halen, 

voldoende terugkoppeling geven, goed gedegen verhaal door deskundigen.  

Correctief:   extra communicatie inzetten voor uitleg, evt extra inloop organiseren  

professionele commicatie maakt onderdeel uit van projectgroep. 

Uitnodigingen worden huis aan huis verspreid. Hele dorp + stakeholders 

worden meerdere malen uitgenodigd om mee te denken.

7 onvoldoende draagvlak tegengestelde belangen

bezwaren, imago schade en 

ontevredenheid in dorp 

en/of weggeberuikers/ LTO

2 4 2 0 0 2 0 8 4 0 0 4 0 16

Preventief:   goed communiceren, evt huis aan huis iets brengen en halen, 

voldoende terugkoppeling geven, goed gedegen verhaal door deskundigen.  alle 

weggebruikers laten meedenken met ontwerp.

Correctief:   extra communicatie inzetten voor uitleg, evt extra inloop organiseren

professionele commicatie maakt onderdeel uit van projectgroep. 

Uitnodigingen worden huis aan huis verspreid. Hele dorp + stakeholders 

worden meerdere malen uitgenodigd om mee te denken.

8 te weinig budget

budgetten worden ingezet 

voor onderhoud elders in 

Delfzijl

project gaat deels niet door, 

ontevredenheid
1 0 4 4 1 3 0 4 4 1 3 0 12

Preventief: budgetten labelen aan projectMeedhuizen

Correctief: met raadsvoorstel extra budget vragen  

meeste budgetten zijn inmiddels gelabeld. Groenbudget is nog een risico.

9 bezwaar tegen plan tegenstelde belangen uitstel of zelfs afstel 1 4 2 2 0 3 0 4 2 2 0 3 0 11

Preventief:   de verwachting is dat er voor het uiteindelijke plan geen formeel 

(verkeers)besluit  genomen hoeft te worden waardoor er ook geen formeel 

bezwaar mogenlijk is. Daarnaast zie beheermaateregel "onvoldoende draagvlak"    

Correctief:  extra communicatie inzetten voor uitleg, evt extra inloop organiseren 

tijdens ontwerpfase bijhouden

10 vertraging te veel mensen aan tafel uitstel project 2 3 0 0 0 2 0 6 0 0 0 4 0 10
Preventief:   helder sturctuur in overleg, stakeholders plaats helder maken

Correctief:  projectgroepen kleiner maken

beide zijn helder gemaakt

11
(delen van) dorp 

onbereikbaar

uitvoering 

werkzaamheden

slechte bereikbaarheid ook 

voor hulpdiensten
2 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 0 10

Preventief:   vooraf goede omleidingsroutesen uitvoeringstijdstippen bedenken 

samen met weggebruikers

Correctief:  tijdelijke (nood)doorgangen creeeren bij voorbereiding meenemen

12 meer geluid
door materiaalwijziging 

(asfalt --> klinkers)
meet geluidsoverlast 2 0 0 3 0 1 0 0 0 6 0 2 0 8

Preventief:  goede voorlichting en mogelijk materiaal gebruik aanpassen

Correctief:   accepteren bij ontwerp op agenda zetten

13 vertaging 
project en investering 

provincie
uitstel project 2 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8

Preventief:   zsm met prov om tafel. Bestuurlijk afstemmen, werken met 

deelprojecten (delen van prov).                           

Correctief:  planning aanpassen

mogelijkheden zijn als wens verwoord en hebben daarmee een plaats in het 

project zonder kans op afstel.
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