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Met genoegen doen wij u hierbij een aanbieding voor een onderzoek naar de toegankelijkheid van 

voetgangersvoorzieningen in de gemeente Koggenland. Een en ander conform uw aangepaste 

offerteaanvraag van 9 november 2021 en uw verzoek van 7 december 2021. Deze offerte vervangt onze 

offerte van 30 november met kenmerk SLi//AvM INFR211043 - 21-0834. 

 

Omschrijving van het werk 

De aanleiding voor uw offerte is een unaniem aangenomen raadsmotie. Op basis hiervan vraagt u in uw 

offerteuitvraag om het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden: 

• Uitvoeren knelpuntenanalyse waarbij wordt geïnventariseerd: 

− trottoirs met overwoekerende begroeiing; 

− locaties met te smalle trottoirs (bijvoorbeeld als gevolg van obstakels); 

− oneffenheden in trottoirs die een risico vormen voor visueel beperkte mensen of mensen met 

bijvoorbeeld een rollator, rolstoel of scootmobiel; 

− wegen zonder trottoir waar dit vanuit veiligheid wel gewenst is. 

• Voor elk knelpunt een verbetervoorstel doen om het knelpunt te verhelpen. 

 

Wij hebben op uw verzoek twee verschillende voorstellen uitgewerkt om de gevraagde werkzaamheden uit 

te voeren. Deze zijn opgenomen in bijgevoegd plan van aanpak en variëren in scope en uitvoeringswijze.  

 
  

Per e-mail 

Gemeente Koggenland 

t.a.v. mevrouw I. Dolfing 

Postbus 21  

1633 ZG  AVENHORN 

 

 

Uw ref: Mail offerteverzoek 9 november 2021 Haarlem, 24 december 2021 

Onze ref: SLi/LRa    INFR211043 – 21-0910  

Betreft: Offerte onderzoek toegankelijkheid voetgangersvoorzieningen 

 

Geachte mevrouw Dolfing, 
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Markeren
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Uitgangspunten voor aanbieding van het werk 

• Alleen verharde voetpaden in het beheer van de gemeente Koggenland maken onderdeel uit van de 

werkzaamheden.  

• De verzamelde ruwe (3D-)data bij aanpak B blijft eigendom van Iv-Infra en wordt niet beschikbaar 

gesteld. 

• In het kader van duurzaamheid worden onze rapportages uitsluitend digitaal aangeleverd. 

 

Organisatie en communicatie  

Voor deze opdracht zetten wij een team met gespecialiseerde verkeerskundigen in. In ons plan van aanpak 

stellen wij ons team verder aan u voor met de relevante ervaring. Het team wordt aangestuurd door onze 

projectleider Stefan van Lith. Hij zal aanwezig zijn bij het startoverleg om de onderlinge afspraken te 

bewaken en bewaakt tijdens het project de voortgang. Uw inhoudelijke aanspreekpunt is Raymond Bout.  

 

Prijsaanbieding  

U heeft ons gevraagd om twee offertes in te dienen, waarbij de tweede offerte alleen van toepassing is na 

een keuze uit de verschillende aangeboden aanpakken. Omdat prijs en aanpak een belangrijke relatie 

hebben met elkaar, zijn we graag in een vroeg stadium helder over de prijs die hoort bij een aanpak. Op 

deze wijze scheppen wij geen valse verwachtingen. Uiteraard kunnen wij bij wijzigingen in de 

uitgangspunten of scope, bijvoorbeeld naar aanleiding van input uit de gemeenteraad, een aangepaste 

aanbieding opstellen.  

 

In het bijgevoegde plan van aanpak hebben wij twee verschillende aanpakken uitgewerkt.  

 

Aanpak A 

De werkzaamheden zoals beschreven in aanpak A kunnen wij uitvoeren voor een vast bedrag van 

€ 15.000,00 (zegge: vijftienduizend euro), exclusief btw.  

 

Optie 1 

Wanneer meer dan 50 knelpunten aangedragen zijn, berekenen wij per tien extra knelpunten een vast 

bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro), exclusief btw.  

 

Optie 2 

De optie om aanvullende knelpunten proactief te selecteren (stap 5 in de aanpak) kunnen wij uitvoeren voor 

een vast bedrag van € 1.500,00 (zegge: vijftienhonderd euro), exclusief btw.  

 

Aanpak B 

De werkzaamheden zoals beschreven in aanpak B kunnen wij uitvoeren voor een vast bedrag van 

€ 62.000,00 (zegge: tweeënzestigduizend euro), exclusief btw.   
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Facturatie 

15% van de aanneemsom wordt in rekening gebracht na mondelinge of schriftelijke opdracht en vervolgens 

maandelijks verrekend naar rato van voortgang. 

 

Betalingscondities 

Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 

 

Algemene condities 

De opdracht zal door ons als opgeleverd worden beschouwd nadat alle documenten en de laatste factuur 

zijn ingediend. 

 

Prijs en levertijd kunnen alleen worden gegarandeerd indien alle benodigde gegevens, correct en op de 

juiste wijze gedocumenteerd, tijdig ter beschikking staan. 

 

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd volgens DNR 2011. Geschillen zullen aan de Raad van 

Arbitrage voor de Bouw worden voorgelegd. Via https://iv-groep.nl/Iv/files/37/37979ecd-548d-4085-ba67-

b3c6e5032e80.pdf kunt u de DNR 2011 inzien. 

 

Deze offerte is volledig eigendom van Iv. De inhoud ervan is vertrouwelijk en mag slechts ter kennis gegeven 

worden aan diegenen die ten behoeve van de beoordeling van de offerte noodzakelijk toegang ertoe 

behoeven. Niets uit deze offerte mag zonder toestemming van Iv worden gekopieerd, anderszins 

verveelvoudigd en/of gedeeld worden met derden. 

 

Voor vragen naar aanleiding van onze aanbieding kunt u contact opnemen met Stefan van Lith, bereikbaar 

onder telefoonnummer (06) 53 59 99 20. Schriftelijke communicatie graag via officemanagement@iv-infra.nl 

onder vermelding van ons in het briefhoofd vermelde referentienummer. 

 

Wij vertrouwen erop u een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling 

tegemoet. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Iv-Infra b.v.  

  

H. Ticheloven  

Sectorhoofd Verkeer & Infra Installaties  
 

 
 
 
 

Bijlage: plan van aanpak 
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Inleiding 

Een goede onderhoudsstaat en toegankelijkheid van voetgangersvoorzieningen is om verschillende redenen 

van groot belang. Een goede toegankelijkheid van voetgangersvoorzieningen zorgt ervoor dat iedereen zich 

zelfstandig kan verplaatsen. Obstakels en oneffenheden beperken de toegankelijkheid en kunnen zorgen 

voor risico’s zoals vallen. Bij grove nalatigheid kan een wegbeheerder zelfs aansprakelijk gesteld worden 

voor de geleden schade.  

 

Tijdens de behandeling van de raadsmotie op 1 november 2021 is aangegeven dat de gemeente regelmatig 

klachten krijgt over de toegankelijkheid en onderhoudsstaat van de trottoirs binnen de gemeente. De motie is 

door de fracties unaniem aangenomen. In deze motie is verzocht om de toegankelijkheid van de 

voetgangersvoorzieningen in kaart te brengen. Wij interpreteren uw vraag als een bredere inventarisatie. 

Een enkele losliggende tegel kunnen inwoners eenvoudig melden bij de gemeente en komt ook uit uw 

jaarlijkse inspectierondes naar voren. Om ten opzichte van deze inspecties meerwaarde aan u te kunnen 

bieden, zien wij het doel van deze inventarisatie in een breder perspectief. Niet inzoomen op een losse tegel 

die uitsteekt, maar kijkend naar het algemene beeld. Mogelijke maatregelen gaan hierbij ook niet om het 

recht leggen van een enkele tegel, maar om bijvoorbeeld het volledig herstraten van een straat. Vanuit deze 

gedachte hebben wij dit plan van aanpak opgesteld. 

Toetsingskader 

De richtlijn toegankelijkheid van het CROW geeft voor looproutes eisen op 12 verschillende aspecten. Voor 

de invulling van de motie is het niet nodig om naar alle aspecten te kijken. We focussen op aspecten die te 

maken hebben met de inrichting en met het onderhoud. We beoordelen hierbij de volgende aspecten 

conform de eisen uit de richtlijn toegankelijkheid: 

• De breedte van het trottoir (exclusief de trottoirband): 

− breedte zonder versmallingen (minimum breedte en voorkeursbreedte); 

− ter hoogte van plaatselijke versmallingen, zoals paaltjes en bomen. 

• De vlakheid van het loopoppervlak. 

• Openingen in het loopoppervlak (roosters, putdeksels etc.). 

• Op- en afritten verlaagde trottoirbanden. 

 

Aanvullend kijken we of de breedte van het trottoir wordt beperkt door overwoekerende beplanting. 

 

Het toetsingskader passen wij toe op basis van het algemene beeld. Een enkele tegel die niet aan de 

vlakheidseis voldoet is geen reden voor afkeur. Alleen indien de vlakheid op een locatie structureel niet 

voldoet, geven wij aan dat de vlakheid niet voldoet. Om deze reden wordt ook niet de grootte van de 

afwijking vastgelegd. 

 

Plan van aanpak 
Datum: 24 december 2021 

Behorend bij: Offerte met referentie SLi/LRa   INFR211043 – 21-0910 
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Voor wegen waar geen trottoir is en voetgangers zijn toegestaan moet vastgesteld worden of de situatie 

voldoende veilig is.  

 

Alleen wegen en trottoirs in het beheer van de gemeente Koggenland komen in aanmerking voor toetsing.  

Twee voorstellen 

Een volledige inventarisatie van alle trottoirs binnen de gemeente is mogelijk, maar is kostbaar, 

arbeidsintensief en heeft een lange doorlooptijd. Daarom bieden wij ook een pragmatische aanpak aan om 

de grootste knelpunten te inventariseren. Beide aanpakken zijn hieronder uitgewerkt.  

Aanpak A: knelpuntenonderzoek op basis van aangedragen locaties 

Bij aanpak A maken we optimaal gebruik van de aanwezige kennis over knelpunten binnen de gemeentelijke 

organisatie en in de gemeenschap. Op basis van input uit de gemeentelijke organisatie, 

belangenorganisaties en inwoners maken we een selectie van locaties die beoordeeld worden. Dit is een 

efficiënte werkwijze, omdat we hiermee uitsluitend locaties in beeld brengen waar mensen daadwerkelijk 

problemen ervaren. Na opdrachtverlening doorlopen we onderstaande stappen. 

 

1 Opstellen toetsingskader 

Na opdrachtverlening beginnen wij met het uitwerken van het toetsingskader. Het toetsingskader is de basis 

voor de beoordeling van de trottoirs. In het toetsingskader staat aan welke eisen het trottoir moet voldoen. 

Voor wegen zonder trottoir stellen we vast op basis van welke criteria we beoordelen of sprake is van een 

acceptabele situatie. Het toetsingskader bespreken we tijdens het startoverleg. 

 

2 Startoverleg 

Tijdens het startoverleg maken we verder kennis met elkaar en bespreken het plan van aanpak. We 

bespreken welke informatie binnen de gemeente al aanwezig is ten aanzien van mogelijke knelpunten. Ook 

bespreken we het toetsingskader waaraan knelpunten worden getoetst. Tot slot maken we afspraken over 

de communicatie richting externe partijen voor het verzamelen van knelpunten. In de volgende stap hebben 

we al een voorzet gedaan.  

 

3 Inventarisatie knelpunten 

We willen bij zoveel mogelijk partijen input ophalen. Zo benutten we optimaal de aanwezige kennis. We 

maken onderscheid in drie bronnen: 

• gemeentelijke organisatie; 

• belangenorganisaties (ouderenorganisaties, dorpsraden); 

• inwoners. 

 

Aan alle partijen vragen we om digitaal input te leveren. Hiervoor maken we gebruik van Digiloog. Digiloog is 

een door Iv-Infra ontwikkeld online systeem voor (burger)participatie. Op een kaart is aan te geven op welke 

locaties volgens de indiener een toegankelijkheidsprobleem is. Door het stellen van gerichte vragen kan 

aangegeven worden wat het ervaren probleem is. Dit kunnen zowel trottoirs zijn met een verminderde 

toegankelijkheid als wegen waarbij geen trottoir aanwezig is. De werking en gebruiksvriendelijkheid van de 

kaart is vergelijkbaar met het door de gemeente gebruikte Fixi. Wij stellen voor dat inwoners op de hoogte 
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worden gebracht middels een bericht op de website van de gemeente en een bericht in de Koggennieuws. 

Zo nodig kunnen wij u hierbij ondersteunen. De communicatie met belangenverenigingen kunnen wij 

verzorgen. In dat geval ontvangen wij graag van u de contactgegevens van de diverse partijen.  

 

4 Selectie locaties 

We beoordelen de binnengekomen reacties en kijken of de aangedragen locaties in beheer zijn door de 

gemeente. Indien een melding onduidelijk is doen we navraag bij de indiener, mits deze hiervoor 

toestemming heeft verleend. We gaan voor onze aanbieding uit van maximaal 50 knelpunten. Bij een hoger 

aantal verrekenen we dit middels meerwerk. 

 

5 Optioneel: proactieve selectie van onderzoeklocaties  

Optioneel vullen we de lijst aan met 25 trottoirs in de buurt van: 

• basisschool/Integraal Kind Centrum (IKC); 

• bibliotheek; 

• bushalte/treinstation (de toegankelijkheid van de bushalte zelf valt buiten de scope); 

• gemeentehuis; 

• huisartsenpraktijk/zorgcentrum; 

• winkelcentrum; 

• verzorgingshuis. 

Bovengenoemde locaties worden veel bezocht, waardoor een goede toegankelijkheid hier belangrijk is. Bij 

deze selectie kijken we naar een goede spreiding binnen de gemeente.   

 

6 Locatiebezoek 

Tijdens een locatiebezoek bezoekt een van onze verkeerskundigen de geselecteerde knelpunten. Op ieder 

aangedragen knelpunt wordt het trottoir over een lengte van maximaal 100 meter beoordeeld op de 

onderdelen uit het toetsingskader. Ter plaatse wordt een digitaal beoordelingsformulier ingevuld en een foto 

gemaakt. De foto ondersteunt de bevindingen op locatie. De verkeerskundige op locatie biedt meerwaarde in 

het formuleren van verbetervoorstellen. Naast de feitelijke bevindingen kan de verkeerskundige ook de 

invloed van bijvoorbeeld gedrag meenemen dat tijdens het locatiebezoek is waargenomen. 

 

7 Verwerking en rapportage 

De resultaten presenteren we op een GIS-kaart. Ieder onderzocht trottoir is aan te klikken, waarbij alle 

onderdelen van het toetsingskader inclusief foto en mogelijk verbetervoorstel zijn terug te vinden. Ieder 

aspect is individueel aan te klikken, waarbij middels kleuren snel een onderscheid te maken is.  

 

In een beknopte rapportage beschrijven wij de onderzoeksmethode en geven op hoofdlijnen de resultaten 

weer. In het rapport gaat het vooral om de grote lijnen, bijvoorbeeld dat bij 10% van de onderzochte locaties 

het trottoir niet vlak genoeg is. In een advies geven we aan welke locaties het meest problematisch zijn 

(omdat ze op meerdere aspecten niet voldoen) en waar maatregelen gewenst zijn. Vervolgens leveren wij 

zowel de (concept) rapportage als de GIS-kaart aan u op. 
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8 Bespreken bevindingen & oplevering 

Tijdens een overleg bespreken we de bevindingen en rapportage. Uw opmerkingen en aanvullingen 

verwerken wij om vervolgens de definitieve versies op te leveren.  

 

Planning 

Wij gaan na opdrachtverlening uit van een doorlooptijd van 11-13 weken tot de oplevering van het definitieve 

rapport. Hieronder staat de doorlooptijd per individuele stap: 

• stap 1: 2 weken; 

• stap 2: 4 weken; 

• stap 3: 1 week; 

• stap 4: 2 weken; 

• stap 5: 1 week 

• stap 6: 2 weken; 

• stap 7: 2 weken. 

Aanpak B: volledige inventarisatie 

Bij aanpak B beoordelen wij alle trottoirs in het beheer van de gemeente. Dit doen we in twee verschillende 

rondes. Na opdrachtverlening doorlopen we onderstaande stappen: 

 

1 Opstellen toetsingskader 

Na opdrachtverlening beginnen wij met het uitwerken van het toetsingskader. Het toetsingskader is de basis 

voor de beoordeling van de trottoirs. In het toetsingskader staat aan welke eisen het trottoir moet voldoen. 

Voor wegen zonder trottoir stellen we vast op basis van welke criteria we beoordelen of sprake is van een 

acceptabele situatie. Het toetsingskader bespreken we tijdens het startoverleg. 

 

2 Startoverleg 

Tijdens het startoverleg maken we verder kennis met elkaar en bespreken het plan van aanpak. Ook 

bespreken we het toetsingskader waaraan knelpunten worden getoetst. 

 

3 Voorbereiding locatiebezoek 

Alle trottoirs en de wegen zonder trottoirs verdelen we in vakken van circa 100 meter. Grenzen leggen we op 

logische locaties zoals kruispunten.  

 

4 Eerste ronde locatiebezoek - 3D-scanauto 

In de eerste ronde gebruiken wij onze 3D-scanauto1 die rijdend door de straten trottoirs kan inscannen tot op 

de millimeter nauwkeurig. Hiermee ontstaat er geen hinder voor de omgeving. De 3D-scanauto is interessant 

vanwege de grootte van het onderzoeksgebied en de snelheid ten opzichte van een regulier locatiebezoek. 

Niet alle trottoirs zijn meetbaar vanaf de weg. Geparkeerde auto’s, hoge struiken et cetera zorgen ervoor dat 

het trottoir niet overal zichtbaar is. Om de ontbrekende locaties te kunnen inventariseren is een tweede 

ronde nodig. 

 
1 De verzamelde 3D-data kunnen ook voor andere teams en afdelingen binnen de gemeente meerwaarde bieden. Mogelijke 

toepassingen zijn een uitgebreide bomenscan (o.a. stamdiameter, hoogte en CO2 opname), controle van lichtmasten, wegdek 

en verkeersborden. Door de beschikbare data breder te gebruiken nemen de kosten per toepassing af. 
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5 Verwerking eerste ronde 

In deze stap verwerken we de verzamelde gegevens uit de eerste ronde. Met behulp van puntenwolken 

beoordelen we de toetsingsaspecten. Uit de verwerking blijkt ook welke trottoirs niet of onvoldoende in kaart 

zijn gebracht voor een betrouwbare beoordeling van de voetgangersvoorzieningen.  

 

6 Tweede ronde locatiebezoek - visuele beoordeling 

Alle trottoirs beoordeelt een verkeerskundige op locatie tijdens de tweede ronde, op identieke wijze als bij 

aanpak A.  

 

7 Verwerking en rapportage 

De resultaten presenteren we op een GIS-kaart. Ieder onderzocht trottoir is aan te klikken, waarbij alle 

onderdelen van het toetsingskader inclusief foto en mogelijk verbetervoorstel zijn terug te vinden. Ieder 

aspect is individueel aan te klikken. Middels kleuren op de kaart is snel inzichtelijk waar problemen zijn. 

 

In een beknopte rapportage beschrijven wij de onderzoeksmethode en geven op hoofdlijnen de resultaten 

weer. In het rapport gaat het vooral om de grote lijnen, bijvoorbeeld dat bij 10% van de onderzochte locaties 

het trottoir niet vlak genoeg is. In een advies geven we aan welke locaties het meest problematisch zijn 

(omdat ze op meerdere aspecten niet voldoen) en waar maatregelen gewenst zijn. Vervolgens leveren wij 

zowel de (concept) rapportage als de GIS-kaart aan u op. 

 

8 Bespreken bevindingen & oplevering 

Tijdens een overleg bespreken we de bevindingen en rapportage. Uw opmerkingen en aanvullingen 

verwerken wij om vervolgens de definitieve versies op te leveren.  

 

Planning 

Wij gaan na opdrachtverlening uit van een doorlooptijd van circa 24 weken tot de oplevering van het 

definitieve rapport. Dit is een indicatie en hangt mede af van de hoeveelheid trottoirs die pas in de tweede 

ronde meegenomen zijn. Hieronder staat ter indicatie de doorlooptijd per individuele stap: 

• stap 1: 2 weken; 

• stap 2: 1 week; 

• stap 3: 3 weken; 

• stap 4: 2 weken; 

• stap 5: 8 weken; 

• stap 6: 3 weken; 

• stap 7: 3 weken; 

• stap 8: 2 weken 
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Projectteam 

Ons projectteam bestaat uit meerdere verkeerskundigen en wordt aangestuurd door onze projectleider 

Stefan van Lith. Hij heeft ruime ervaring met inrichtingsvraagstukken en heeft in het verleden onder andere 

meegewerkt aan de “handleiding toegankelijkheid openbare ruimte” van de gemeente Oss. Voor de 

provincie Noord-Holland heeft hij een tool ontwikkeld en toegepast, waarbij de inrichting en onderhoudsstaat 

van provinciale wegen getoetst werd. Raymond Bout bewaakt de inhoudelijke kwaliteit binnen het project. Hij 

heeft veel ervaring met verkeerskundige dataverzameling en verwerking en heeft onder andere de 

verkeersveiligheid/toegankelijkheid van fietspaden geïnventariseerd in de provincies Fryslân en Gelderland. 

Ramon Kienhuis is verantwoordelijk voor de op te zetten GIS-applicatie en Digiloog. Hij heeft binnen Iv-Infra 

verschillende GIS-tools ontwikkeld voor het makkelijk verzamelen, verwerken en presenteren van 

verkeerskundige data. Ook is hij betrokken bij de ontwikkeling van CycleRAP. Ramon verzorgt de 

inhoudelijke invulling. 

 

In aanpak B wordt het team aangevuld met medewerkers uit ons team Geodata voor het inwinnen en 

verwerken van de 3D-scandata. 
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