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Realisatieovereenkomst behorende bij 
Overeenkomst met  

zaaknummer : 31146171 

behorend bij de te gunnen Overeenkomst 
inzake DECODE, revisie deel 

DEballastsysteem Maeslantkering, 

COnserveringswerkzaamheden binnenzijde 
drijflichamen Maeslantkering met het DoEn 

gedachtegoed. 
 

  

Digitaal ondertekend door:
Tjeerd Ritse Roozendaal

20-mei-2021 15:35:04
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Ondergetekenden: 

 
1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,  

te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,  
namens deze,  

de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud, 

de heer T.R. Roozendaal, 
hierna te noemen: “Opdrachtgever”, 
 

en 
 

2. Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf B.V. gevestigd te Ochten, vertegenwoordigd 
door de heer N.H. van Schenkhof, 

hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, 
 
hierna gezamenlijk ook te noemen: “Partijen”, 
 
overwegende dat: 

  

a. de Opdrachtgever in het kader van het Project DECODE een voorlopige 
gunningsbeslissing heeft uitgesproken ten gunste van beoogd Opdrachtnemer. 

Dit na het succesvol doorlopen van Fase 3 binnen de aanbestedingsprocedure, 

betreffende de concurrentiegerichte dialoog, inschrijving en pre-award;  
b. Partijen in goede samenwerking met elkaar en met de Klant in fase 4 de 

Realisatieovereenkomst hebben uitgewerkt; 
c. De 5 principes van het DOEN gedachtengoed, optimale samenwerking, werken 

vanuit de bedoeling, maximale klantwaarde, eerlijk geld voor eerlijk werk en 

leren,  leidend zijn geweest in het tot stand komen van de 
Realisatieovereenkomst 

d. Opdrachtnemer als onderaannemer Mourik Infra inzet voor het project DECODE 
e. Een aantal werknemers van Mourik Infra onderdeel uitmaken van het 

projectteam DECODE.  

f. Partijen hebben voldaan aan de in de Aanbestedingsleidraad gestelde 
voorwaarden m.b.t. het afronden van fase 4 en het komen tot een definitieve 

gunning; 
g. Afwijkingen van de onder f bedoelde voorwaarden zijn onderbouwd opgenomen 

in de documenten behorende bij deze Realisatieovereenkomst 

h. De door Partijen gesloten Faseovereenkomst met ondertekening van de 
Realisatieovereenkomst als afgerond kan worden beschouwd.  

i. Partijen de goede samenwerking zoals opgebouwd tijdens de aanbesteding en 

specifiek in fase 4 in het kader van het gedachtegoed Doen wensen voort te 
zetten en verder uit te bouwen; 

j. De Realisatieovereenkomst is opgezet als een Documentenlijst; 
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verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 
 

Artikel 1 Overeenkomst 
 

 

1.1 Partijen conformeren zich aan het gestelde in de documenten zoals hieronder 
gevisualiseerd en beschreven: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Realisatie  
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DUO -
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systeem

DUO -
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Uitvoerings 
methode

Uitvoerings

planning
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(VSP)

Begrippen en 
Definities

Contract 
beheersplan

Plan Leren 

Begroting

Risicodossier
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uitgangspunt

en

Projectplan

(overkoepelend)
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Document Versie Korte omschrijving 

Projectplan 1.0 
d.d. 11  

mei 
2021 

Het projectplan  beschrijft in hoofdlijnen de 
3 P’s die van belang zijn voor het project 
DECODE. P1. De personen, welke personen 
zijn onderdeel van het projectteam 

DECODE. P2 De Processen. Welke 

processen zijn leidend voor het projectteam 
DECODE. P3 De Producten: welke producten 

levert het projectteam DECODE op.   

Het projectplan beschrijft voorts op 
hoofdlijnen hoe het projectteam DECODE 

invulling geeft aan de 5 principes van het 
DOEN-gedachtengoed.  

Het projectplan beschrijft ook in hoofdlijnen 

hoe Projectteam DECODE het project 
DECODE gaat beheersen.  

KES 3.0 
d.d. 22 

april 

2021 

KlantEisenSpecificatie bestaat uit een 
oplegnotitie, het KES document en een 

traceerbaarheidsmatrix. De KES beschrijft 

alle eisen en behoeften die bij de Klant zijn 
opgehaald, welke eisen en behoeften 

gehonoreerd zijn en welke niet en waarom 

niet. De KES vormt de basis voor de 
verdere invulling van Maximale 

klantwaarde.  

Definitief 

uitvoeringspontwerp 

(DUO) Conserveren 

1.0 

d.d. 7 

mei 
2021 

Het definitief uitvoeringsontwerp 

conserveren beschrijft wat projectteam 

DECODE gaat DOEN met betrekking tot 
conserveren van de binnenzijde van de 

drijflichamen van de Maeslantkering. 
Het DUO conserveren beschrijft o.a. hoeveel 

m2 het Projectteam DECODE gaat stralen, 

overlagen en schilderen. 
 

Daarbij zijn de klantwaarden (KES) 
gevalideerd en geverifieerd en zijn de 

afwegingen traceerbaar vastgelegd. 

 
Het DUO conserveren beschrijft de meest 

risicovolle en kostenbepalende keuzes die 

zijn gemaakt. Denk hierbij aan; vaststellen 
van conserveringssysteem en het 

steigerwerk.  

Definitief 

uitvoeringspontwerp 

(DUO) 
Deballastsysteem  

1.0 

d.d. 23 

april 
2021 

Het definitief uitvoeringsontwerp 

Deballastsysteem beschrijft wat 

projectteam DECODE gaat DOEN met 
betrekking tot het Deballastsysteem van de 

Maeslantkering. 
Het DUO Deballastysteem beschrijft o.a. 

welke onderdelen van het Deballastsysteem 

gereviseerd worden en welke onderdelen 
vervangen worden.  
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Daarbij zijn de klantwaarden (KES) 

gevalideerd en geverifieerd en zijn de 
afwegingen traceerbaar vastgelegd. 

 
Het DUO Deballastsysteem beschrijft de 

meest risicovolle en kostenbepalende 

keuzes die zijn gemaakt. Denk hierbij aan; 
vaststellen van type pomp inclusief 

ondersteuningsconstructie.  

Uitvoeringsmethode 1.0 
d.d. 6 

mei 
2021 

De uitvoeringsmethode beschrijft hoe 
Projectteam DECODE het DUO gaat 

realiseren.  
De uitvoeringsmethode beschrijft o.a. de 

volgorde van de werkzaamheden, het 

ontwerp van en de hoeveelheid in te zetten  
hulpconstructies en de beheersing van de 

risico’s.  
Daarbij zijn de klantwaarden gevalideerd en 

geverifieerd en zijn de kwaliteit en 

(veiligheids) risico’s traceerbaar vastgelegd. 
Uitvoeringsplanning  1.0 

d.d. 6 

mei 
2021 

De uitvoeringsplanning beschrijft op 

hoofdlijnen wanneer het Projectteam 

DECODE wat (DUO) gaan uitvoeren. Het 
gaat daarbij om de fasen ontwerpen, 

voorbereiding en  uitvoering. Verder 
beschrijft de uitvoeringsplanning welke 

compartimenten in welke uitvoeringsjaren 

kunnen worden uitgevoerd.   

Proceseisen VSP 1.0 

d.d. 26 
april 

2021 

De Vraagspecificatieproces beschrijft welke 

eisen door Projectteam DECODE van belang 
worden geacht voor het uitvoeren van de 

Werkzaamheden, de realisatie van het Werk 

of voor eigen activiteiten.   

Begrippen en Definities 1.0 

d.d. 17 
mei 

2021 

Dit document beschrijft welke begrippen er 

door Projectteam DECODE worden gebruikt 
en welke definities deze begrippen in het 

kader van deze overeenkomst hebben.  

Contractbeheersplan 
(CBP) 

2.0 
d.d. 26 

april 

2021 

Het CBP beschrijft op welke wijze het 
projectteam DECODE zeker stelt dat de 

resultaten (Maximale klantwaarde) voldoen 

aan de gestelde eisen in de overeenkomst. 
Het zekerstellen vormt de basis voor het 

kunnen doen van een rechtmatige betaling. 
Door in te vulling te geven aan het CBP 

wordt het DOEN principe “eerlijk geld voor 
eerlijk werk” geborgd.  

Plan Leren 1.0 

d.d. 3 
maart 

2021 

Het plan leren beschrijft op welke wijze 

Projectteam DECODE invulling aan het 
DOEN principe “leren”. Waar worden 
geleerde lessen vastgelegd en op welke 

wijze worden ze geborgd.   

Begroting X d.d. 

4 mei 

2021 

De begroting is de vaste prijs voor het 

uitvoeren van het Werk, inclusief risico’s en 
aannames en uitgangspunten, met een 
variatiecoëfficiënt van 10%. De begroting is 
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getoetst en akkoord bevinden door de 

kostenpoule van RWS. In de begroting  
wordt onderscheid gemaakt tussen vaste 

prijs en WRAK. Waarbij de risico’s en 
aannames integraal onderdeel uitmaken 

van het tot stand komen van de vaste prijs. 

De in de menukaart aangeboden en later 
afgestemde prijzen vormen de basis voor de 

begroting.  

 

Eenheidsprijzen  1.0 

d.d. 4 
mei 

2021 

Dit document is een lijst met prijzen eerlijk 

geld voor eerlijk werk 
Dit betreft een lijst met prijzen die 

onderdeel uitmaakt van de begroting. De 

lijst bevat o.a. de gehanteerde uurtarieven 
en bijbehorende rollen.   

Risicodossier 1.0 
d.d. 22 

april 

2021 

Dit document is een gekwantificeerd 
risicodossier met risicoverdeling. Dit dossier 

dient als input voor de begroting en geeft 

inzicht bij welke partij risico’s belegd zijn, 
dan wel hoe de risico’s onder Partijen zijn 
verdeeld. 

Aannames en 
uitgangspunten 

1.0 
d.d. 17 

mei 
2021 

Dit document beschrijft met welke 
aannames er is gerekend bij het opstellen 

van de begroting. In de begrippenlijst is 
uitgelegd wat er in het project DECODE 

wordt bedoeld met aannames en 

uitgangspunten. 

UAV-Gc 2005 n.v.t. Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 

Geïntegreerde contracten 2005. De UAV-Gc 
2005 heeft als basis gediend bij het 

opstellen van de documenten van de 

RealisatieOvereenkomst.  

 

 

 
  

1.2 Daarbij geldt dat Partijen verantwoordelijk zijn voor dat deel waar ze uit de aard 

van hun organisatie logischerwijs verantwoordelijk voor zijn. Met dien verstande 

dat het Werk in de basis tot de verplichting van de Opdrachtnemer behoort en de 
Opdrachtgever de verplichting heeft te betalen voor het uitgevoerde Werk.  

Omdat deze tekst best vaag is, is de verdere uitwerking van het bovenstaande  
opgenomen in de documenten zoals genoemd in artikel 1.1.  

1.3 Bij onderlinge tegenstrijdigheden in bovenstaande documenten treden Partijen 

met elkaar in overleg en wordt in gezamenlijkheid bepaald wat de bedoeling is 
geweest van de documenten en de tekst. De uitkomst van dit overleg wordt 

vervolgens vastgesteld en vastgelegd. De uitkomst is vanaf moment van 

vastleggen leidend.  
1.4 Conform het gestelde in de aanbestedingsleidraad is de UAV-Gc de basis voor de 

opgestelde documenten.  
1.5 De afspraken die specifiek voor project DECODE zijn gemaakt gaan boven het 

gestelde in de UAV-Gc 2005. 
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Artikel 2 Toepasselijk recht  

 

 
2.1  Op deze Realisatieovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

 
Artikel 3 Inwerkingtreding en duur 

 

3.1 Deze Realisatieovereenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening 
door Partijen 

3.2 Het Werk dient met inachtneming van het gestelde in de documenten zoals 
benoemd in artikel 1.1 te worden gerealiseerd zodanig dat het gereed is voor 

aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 31 december 2024. Deze datum 

wordt aangemerkt als de uiterste datum van oplevering.  
3.3 Elk uitvoeringsjaar dienen onderdelen van het Werk, e.e.a. overeenkomstig het 

gestelde in de Uitvoeringsplanning te worden gerealiseerd zodanig dat ze gereed 
zijn voor aanvaarding door de Opdrachtgever.  

3.4 De Opdrachtgever betaald de Opdrachtnemer voor de realisatie van het Werk, en 

met inachtneming van het gestelde in de documenten zoals benoemd in artikel 
1.1 een bedrag van 16.990.000,- (zestienmiljoen negenhonderdnegentigduizend) 

EURO exclusief BTW.  
3.4 In het onder 3.4 genoemde bedrag zijn inbegrepen de kosten voor het uitvoeren 

van fase 4. Het deel van deze kosten dat al is betaald wordt verrekend met het 

opstellen van de termijnstaat. 
3.5  Voortvloeiend uit het risicodossier, nummer 35, en aanvullend op het gestelde 

onder artikel 3.4 bevat de RealisatieOvereenkomst de volgende optie:  

 
Vervangen van de voedingskabels deballastsysteem.    

 
De definitieve uitwerking van de optie inclusief de financiële consequenties vindt 

indien nodig plaats na het sluiten van de RealisatieOvereenkomst. 
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Artikel 4 Geheimhouding 

 
4.1 De door of namens Opdrachtnemer en Opdrachtgever in te zetten werknemers 

 verklaren geheim te houden alle informatie voortvloeiende uit deze   
 RealisatieOvereenkomst waarvan zij weten of vermoeden dat deze vertrouwelijk 
  is. Persoonsgegevens, financiële gegevens en klantgegevens worden in 

ieder   geval als vertrouwelijk beschouwd. Deze informatie wordt niet aan anderen 
tenzij     dit noodzakelijk is en nooit zonder voorafgaande toestemming van 

Opdrachtgever       en/of Opdrachtnemer.  

 

 
 
Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 

ondertekend, 
 

1. Namens Rijkswaterstaat  2. Namens GSB 

te Rotterdam,                                te Ochten, 
 

op…………………  (datum)         op…………………………  (datum) 
 
 

 
 

…………………… (handtekening)                             …………………… (handtekening)    
……………………  
 

T.R. Roozendaal,  N.H. van Schenkhof 
 

Nelis 

Hendrikus van 

Schenkhof

Digitaal ondertekend door Nelis 

Hendrikus van Schenkhof 

DN: c=NL, o=Gelders Staalstraal- en 

Schildersbedrijf B.V., 

serialNumber=CB1049747, sn=van 

Schenkhof, givenName=Nelis Hendrikus, 

cn=Nelis Hendrikus van Schenkhof 

Datum: 2021.05.21 14:53:53 +02'00'
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