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Van statisch en verouderd naar dynamisch en actueel

I
n 2015 is het Handboek geëvalueerd door de 
gemeente Goes, waarbij werd geconstateerd dat het 
te weinig actief werd gebruikt en met weinig 

regelmaat werd bijgewerkt, waardoor het verouderd 
raakte. Tevens was er onvoldoende onderscheid 
tussen inhoudelijke eisen en functionele eisen. Ook 
was het voor sommige projecten te gedetailleerd, 
waardoor innovatie met afwijkende, vernieuwende 
oplossingen werd belemmerd. Dit alles is voor de 
gemeente Goes aanleiding geweest om Gebiedsmana-
gers BV te vragen het handboek te moderniseren naar 
een gebruiksvriendelijke en dynamische webapplica-
tie.

Voordelen en verbeteringen
De vertaalslag van het handboek van een statisch 
document naar een dynamische online omgeving 
heeft concrete voordelen en verbeteringen opgele-
verd. Zo zijn de actuele eisen nu voor iedereen altijd 
en overal beschikbaar en eenvoudig terug te vinden. 
Ook is nu per eis direct zichtbaar welke disciplinebe-
heerder verantwoordelijk is. Daarnaast kunnen voor 
elk object, projectfase, etc. eisen snel worden opge-
vraagd en eenvoudig worden gesorteerd, gefilterd en 
doorzocht. Verder kunnen eisen op uiteenlopende 
wijze overzichtelijk worden gepresenteerd, al naar 

gelang de wensen van de gebruiker. Daarnaast levert 
het Handboek Online op projectniveau enkele be-
langrijke verbeteringen op. Algemene eisen kunnen 
eenvoudig worden aangevuld met projectspecifieke 
eisen. Dit projectspecifieke programma van eisen 
(PvE) vereenvoudigt de communicatie bij een uit-
vraag van ingenieursdiensten: het kan direct worden 
gebruikt in uitvragen op basis van Design & Construct 
en voor systeemgerichte contractbeheersing.

Het Handboek Online maakt gebruik van het online 
databasesysteem Relatics. De systematiek sluit uitste-
kend aan op de gemeentelijke infrastructuur. Het 
bevat een gemeentespecifieke objectenboom, maar 
kan desgewenst ook aansluiten op de objectenstan-
daard van de NEN3610 of de BGT-IMGeo. Na voltooi-
ing van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruim-
te (IMBOR) van CROW kunnen de eisen bovendien 
gekoppeld worden aan deze nieuwe, op het beheer 
toegesneden standaard. Bestaande en nieuwe eisen 
worden uitgesplitst naar procesmatige, functionele of 
objectgerelateerde eisen. Ook wordt aangegeven of 
het eisen in algemene zin betreft, of voor een speci-
fieke fase van het project van toepassing zijn. Elk 
handboek of PvE van de openbare ruimte kan op deze 
basis omgezet worden naar een eigen Handboek On-

De afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Goes heeft in de zomer van 

2015 het initiatief genomen om haar Handboek Openbare Ruimte op te 

waarderen naar een dynamisch, web-based handboek. De betrokkenen zijn 

enthousiast over de verbeterde mogelijkheden om beheerafspraken vast te 

leggen en op projectbasis te delen met opdrachtnemers en ontwikkelaars.
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 Objectenboom van de gemeente Goes in het Handboek Online.

line; gemeente-eigen gefor-
muleerde eisen blijven één 
op één van toepassing.

Gebruik Handboek in 
projecten
Het Handboek Online wordt 
nu door de gemeente Goes 
actief toegepast in nieuwe 
projecten. In deze projecten 
dienen de eisen uit het Hand-
boek Online als basis, waar-
na ze worden aangevuld met 
projectspecifieke eisen om zo 
een projectspecifiek PvE te 
creëren. Dit zijn niet alleen 
eisen vanuit de gemeente, 
maar ook alle eisen van an-
dere stakeholders, zoals nuts-
partijen en omwonenden. 
Ook voor grootschalige ge-
biedsontwikkelingen kan een 
‘gebiedseigen’ Handboek 
worden gemaakt.

Het Handboek Online kan gedurende het gehele tra-
ject van voorbereiding tot aanbesteding en realisatie 
worden toegepast voor het beheren van alle eisen. 
Ook bij het opstellen van contracten kan het uitste-
kend worden gebruikt. Dit geldt zowel voor traditio-
nele RAW-contracten (UAV) als voor geïntegreerde 
contractvormen (UAV-gc). Bij RAW-bestekken worden 
alle (objectgerelateerde) eisen verwerkt in de ont-
werptekeningen en het bestek. Handboek Online 
vormt hierbij een goed hulpmiddel om te verifiëren 
dat in het bestek aan alle eisen is gedacht.

Wanneer gekozen wordt voor een UAV-gc, werkt men 
in tegenstelling tot een standaard UAV/RAW-contract 
niet alle eisen uit in het ontwerp en het contract. 
Handboek Online is bij uitstek geschikt om in de con-
tractvormingsfase de eisen op een overzichtelijke 
wijze te beheren en te presenteren in de vraagspecifi-
catie. Daarnaast kan met de beschikbare verificatie- 
en validatiefunctionaliteit ook in de uitvoeringsfase 
door de opdrachtnemer zélf geborgd worden dat met 
het uiteindelijke resultaat aan alle eisen wordt voldaan.

Indicatie plankosten
Het gebruik van het Handboek Online zal op de langere 
termijn leiden tot een afname van de voorbereidingskos-
ten. Weliswaar vergt de vertaalslag van een statisch naar 
een dynamisch handboek voor een eerste project extra 
inspanning, maar deze investering betaalt zich voor latere 
projecten ruimschoots uit door een afname van de beno-
digde inspanning tijdens de uitwerking van projecten.

De gemeente Goes is intussen dermate enthousiast over 
de mogelijkheden van het Handboek Oline dat het mo-
menteel in de eerste projecten wordt toegepast, waarbij 
de inschrijvers direct kunnen beschikken over de project-
specifieke eisen. De komende tijd zal met de opdrachtne-
mers geëvalueerd worden hoe de uitwisseling van deze 
eisen verder geoptimaliseerd kan worden. •
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