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Onderwerp
Landschapsplan voor de zuidelijke stadsrand van Weert.

Voorstel
In te stemmen met het opstellen van een landschapsplan voor de zuidelijke stadsrand van
Weert als onderdeel Platteland in Ontwikkeling (PIO).

Inleiding
De zuidelijke stadsrand dient zich te ontwikkelen tot een bosrijk uitloopgebied met hoge
biodiversiteitswaarden voor de wijken Keent, Moesel en Graswinkel. Een gebied waarin de
ideeën en wensen van bewoners van de stadsrand samen komen met de beleidsmatige
opgaven vanuit de stadsdeelvisie Weert-Zuid, Gemeentelijk Rioleringsplan en de Natuuren landschapsvisie.
De opgaven vanuit beleid zijn onder andere het oplossen van knelpunten op gebied van
wateroverlast in de randzone van de wijken Keent en Moesel, het realiseren van een
speelbos, een feest- en herdenkingsbos, een voedselbos en een betere recreatieve
verbinding tussen de stedelijke omgeving en het buitengebied. Om de opgave compleet te
krijgen wordt een planproces opgestart dat resulteeft in een uitgewerkt landschapsplan.
Dit landschapsplan stellen we op in samenwerking met studenten van de HAS Hogeschool

en samen met bewoners en gebruikers van de stadsrand om, binnen randvoorwaarden,
met creat¡eve en vernieuwende ideeën aan de slag te gaan.
Als kader voor het opstellen van het landschapsplan gaan we uit van de gemeentelijke
eigendommen in de stadsrand en de speerpunten van de Natuur- en landschapsvisie.
Daarnaast stellen we als randvoorwaarden voor de inrichting meer biodiversiteit, eetbare
stad, zo min mogelijk verharding, aandacht voor cultuurhistorie en aardkundige waarden,
een plek voor sport en spel.
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Beoogd effect/doel
Een attractieve, bosrijke stadsrandzone met daarin opgenomen een betere verbinding
tussen stad en land en een plek waar mensen vanuit de wijken Keent, Moesel en
Graswinkel prettig kunnen vertoeven.

Argumenten
7.7. Van beleid en visie naar uitvoering samen met bewoners.
De wensen en ambities voor een betere stad - land relatie zijn in diverse
beleidsdocumenten en visies opgenomen. Bij het vaststellen van de Natuur- en
landschapsvisie op 23 november 2OL6 is in het uitvoeringsprogramma het project
Stadsrandzone opgenomen. Tijdens de visievorm¡ng ¡s op hoofdlijn de ambitie voor deze
zone uitgesproken. Deze ambitie dient nader uitgewerkt te worden in een landschapsplan
waarbij de inbreng van de direct aanwonenden van groot belanq is.
7.2. Samenwerking met regionale partners.
Op 12 september 2Ol7 is de intentieverklaring inzake de samenwerking Platteland in
Ontwikkeling (PIO) Weerterland ondertekend door de gemeenten Weert, Nederweeft,
Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Natuurmonumenten en LLTB (Limburgse Landen Tuinbouw). De partners zijn gevraagd eigen projecten in te dienen om vroegtijdig de
totale opgave in het buitengebied van Weert en Nederweert te kennen. Doel hiervan is
samen te werken aan een integraal uitvoeringsprogramma en om budgetten en/of
gronden van stakeholders samen te brengen en in te zetten voor de gebiedsontwikkeling.
Vanuit gemeente Weert is het project zuidelijke stadsrandzone aangemerkt om binnen
Platteland in Ontwikkeling tot uitvoering te brengen. Wij gaan met de stakeholders in
gesprek om hun concrete inbreng te kennen.
7.3. Investeringen van derden aanjagen voor een groter resultaat.
Parallel aan het opstarten van het planproces worden gesprekken gevoerd met de
stakeholders van Platteland in Ontwikkeling om hun inzet in grond of in financiële
bijdragen te kennen. Het totale investeringsbedrag bepaalt de ambitie welke zich vertaald
in het op te stellen landschapsplan. Vanuit de gemeente wordt voorgesteld het
beschikbaar budget vanuit het uitvoeringsbudget van de natuur- en landschapsvisie aan te
wenden. Door vroegtijdig de cofinanciering te verkennen bij de stakeholders worden de
ambities voor de uitvoering hierop afgestemd.

Kanttekeningen en risico's
Op dit moment zijn de concrete ambities en cofinancieringen van de partners niet
duidelijk. Overleg met Waterschap en Natuurmonumenten heeft nog geen concrete
toezegging opgeleverd. De bijdrage van de partners willen we aan het begin van het
planproces kennen om de ambities voor de uitvoering hierop te kunnen afstemmen. Wij
dringen bij de partners aan op een voortvarende besluit over de ambities en de eventuele

cofinanciering.

Financiële, personele en juridische gevolgen

€ 13.930,- komen ten laste van
Platteland in Ontwikkeling (Grootboeknr. 5600014, kostencategorie 6343300).
De kosten voor het opstellen van het landschapsplan ad.

Onderdeel van het planproces is een hydraulische berekening in de randzone van de
wijken Keent en Moesel. Afhankelijk van de resultaten worden vanuit het Gemeentelijk
rioleringsplan de investeringen ingebracht voor het oplossen van knelpunten op gebied

van wateroverlast.
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Uitvoering/evaluatie
Het landschapsplan wordt in samenwerking met studenten van de HAS hogeschool
opgesteld. onder begeleiding van een ervaren landschapsdeskundige gaan 2 of 3
afstudeerders van de opleiding Management van de Leefomgeving een landschapsontwerp
opstellen. De planperiode is van februari 2018 tot en met half juli 2018.
Het uitgewerkte landschapsplan wordt voor besluitvorming in het 3de kwartaal van 2018
voorgelegd.

Communicatie/participatie
Onderdeel van de opdracht is het formuleren van een plan van aanpak en het uitwerken
van een communicatiestrategie. Vanuit de gemeente zijn de randvoorwaarden
meegegeven dat het plan opgesteld moet worden met inbreng van direct
belanghebbenden, de bewoners en de wijk- en dorpsraden van de wijken Keent, Moesel,
Graswinkel.

Overleg gevoerd met
Intern
Anouk Cramers, beleidsadviseur, Ruimte en Economie.
Patrik Trines, Programmaregisseur Water en Riolering, Openbaar Gebied
Theo Huijbers, Projectleider (Keent)
Edward Salman, financieel adviseur, Financiën
Cindy Ras, Projectleider
Extern:
Rob van Roosmalen HAS Hogeschool kennistransfer en bedrijfsopleidingen.
John Tobben, Waterschap Limburg
Karin de Feijter, Vereniging tot het behoud van Natuurmonumenten

Bijlagen

t.
2.

Kaart uitsnede projectgebied Weert-Zuid
Concept opdracht HAS Kennistransfer en bedrijfsopleidingen.
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lnleiding
Gemeente Weert is een prachtige groene gemeente met veel (historische) kwaliteiten. Weert heeft
veel te bieden op zowel het vlak van wonen, werken en verblijven. Om dit groene imago te
behouden is en blijft Weert in ontwikkeling. Actueel ligt er een uitdagende opgave voor de
stadsra ndzone Weert-Zu id.
De stadsrand dient zich te ontwikkelen

tot een attractief groen bosrijk uitloopgebied met hoge

biodiversiteitswaarden voor de wijken Keent, Moesel en Graswinkel. Dit op basis van de 5 peilers
van de Natuur- en landschapsvisie. Daarbij dienen een aantal bestaande knelpunten op het gebied
van wateroverlast te worden aangepakt en een groot aantal ambities en wensen uit diverse
gemeentelijke beleidsdocumenten te worden gerealiseerd. Het betreft onder andere een speelbos,
feest- en herdenkingsbos, een voedselbos te realiseren en zo mogelijk een ontwikkellocatie voor
Herenboeren te faciliteren en toonbeeld is van de eetbare stad. Daarnaast is er behoefte aan het
verbeteren van de aansluiting op recreatieve netwerken tussen stad en land, sport- en
spelfaciliteiten te ontwikkelen en het herstellen/versterken van landschappelijke en
cu ltuurhistor¡sche structu ren.
Gemeente Weert (mevrouw S. van Mensvoort en de heer W. Mentens) heeft HAS Kennistransfcr en
Bedrijfsopleidingen gevraagd een voorstel te schrijven voor het opstellen van een
stakeholdersanalyse en uitwerken van een landschapsplan voor de stadrandzone Weert-Zuid' ln dit
projectvoorstel staan we onder meer stil bij de doelstelling, projectaanpak en beoogde resultaten.

Doelstelling
Het ruimtelijk vertalen van de amb¡t¡es en wensen voor de stadsrandzone van Weert-Zuid in een,
door buurtbewoners, direct belanghebbenden en de betrokken stakeholders gedragen,
landschapsplan, waarin concrete projecten zijn benoemd als bouwstenen om het betreffende
attractieve groene u¡tloopgebied ook daadwerkelijk te realiseren.

Projectdanpqk
Het project wordt ingericht als zijnde afstudeeronderzoek binnen de HAS Hogeschool
(bedrijfsopdracht). Hiertoe wordt een projectteam samengesteld bestaande uit een senior
projectleider/inhoudsdeskundige en 2 of 3 junior projectmedewerkers (afstudeerders van de
opleiding Management van de Leefomgeving). Voor de aanpak stellen wij onderstaande stappen

voor:
We starten met een kennismakings en intake gesprek met wethouder Gabriëls.
Stap 0: Plan van Aanpak

Het projectteam werkt een gedetailleerd Plan van Aanpak uit met daarin per onderdeel
gespecificeerd de activiteiten, de planning, overlegstructuur en verdere specificatie van het
eindproduct. Uitvoeringvan het daadwerkelijke project start pas nadat u als opdrachtgever
schriftelijk akkoord bent met het Plan van Aanpak.
@Het opstellen van een Plan van Aanpak is onderdeelvan het afstuderen. Dit projectvoorstel blijft

daarom op hoofdlijnen.
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Vooralsnog denken wij aan de volgende fasen als leidraad voor het onderzoek:
Fase L: Voorbereiding en organisatie planproces.
We voeren een stakeholder- en actorenanalyse uit en stellen een communicatieplan op. Partijen die
wie hierbij in ieder geval in beeld hebben zijn: Buurtbewoners rondom de stadsrandzone en
daarnaast vertegenwoordigers van de Dorpsraad Altweerterheide, wijkraden Keent en Moesel en
Graswinkel, Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal, Natuurmonumenten, Waterschap Limburg,
Stichting Feest- en Herdenkingsbos, Stichting Groen Weert en Scouting Habuvra.
Daarnaast voeren we een beleidsanalyse uit (inclusief projecten en initiatieve die reeds lopen) zodat
de achtergrond en het kader duidelijk is (onder andere Structuurvisie, Stadsdeel visie, Natuur en
Landschapsvisie). Deze beleidsanalyse werken wij in notitievorm uit (samenvatting met ter
ondersteu n ing tabelle n ).
Fase 2: Start communicatie

tot de ontwikkeling van het buitengebied
kunnen bij de diverse actoren behoorlijk uiteenlopen en soms in strijd zijn met elkaar. Om tot een zo
breed mogelijk gedragen visie te komen voeren we eerst met de actoren individuele gesprekken om
hun standpunten in kaart te brengen, die we vervolgens analyseren. Deze informatie en
uitgangspunten resulteren in een Programma van Eisen in woord en beeld. Dit PvE wordt aan de
opdrachtgever ter vaststelling voorgelegd.
De wensen en inzichten van bewoners met betrekking

Fase 3: Landschapsinventarisatie en -analyse

ln dezefase beschrijven en analyseren we het landschapsgegeven; de inventarisatie. Deze baseren
wij voornamelijk op de reeds bestaande documenten zoals beschreven in fase L. We passen hierbij
de lagenbenadering toe. ln lijn met het detailniveau en de diepgang van deze inventarisatie en
analyse brengen we ook eventueel ontbrekende delen van de stadsrandzone in beeld. Deze
landschapsanalyse presenteren wij in een overzichtelijke basiskaart. Hieruit zijn o.a.
hoofdstructuren, functies, landschapswaarden, kansen en actuele belemmeringen af te leiden.
Fase 4: Landschapsplan

We werken in concept het landschapsplan uit met als vertrekpunt de inventarisaties en analyses van
de voorgaande fasen, waar nodig werken we meerdere scenario's uit. Vooralsnog gaan we uit van
het schaalniveau 1:1000 ondersteund met detailuitwerkingen/profielen L:200 en verbeeld met
referentiebeelden of eventuele impressies. We presenteren het landschapsplan en eventuele
scenario's inclusief kaartmateriaal en beeldend materiaal in concept aan de geselecteerde actoren.
Wij maken keuzes, voor eventuele bijstelling van het landschapsplan en eventueel voor scenario's, in
samenspraak met actoren. Vertrekpunt daarbij is het gemeentelijk eigendom en de gewenste ruimte
om landschappelijke ontwikkeling mogelijk te maken. (Concrete afspraken over react¡etermijnen en
aantalbijstellingen krijgen plaats in het Plan van Aanpak). Dit proces kan in werkateliers, bilateraal
of andere communicatievormen en in meerdere rondes plaatsvinden afhankelijk van hoe snel we tot
een zo breed mogelijk draagvlak te komen.
Fase 5: Uitvoeringsstrategie en -organisatie
We brengen de mogelijkheden van realisatie (van projecten) in kaart door het gezamenlijk met de
actoren bepalen van u¡tvoeringsstrategie en -organisatie met de daarbij behorende
landschapscoördinatie en verantwoordelijkheden. We organiseren onder andere een ideeënatelier
met de actoren om hiervoor input te krijgen. Verdere uitwerking van de vorm waarin dit plaats gaat
vinden en het atelier wordt voorbereid/gefaciliteerd krijgt plaats in het Plan van Aanpak.

hos

hogeschool

Fase 6: Uitvoeringsprogramma uitwerken

Wij maken een uitvoeringsprogramma, inclusief financieringsplan en projecten kaart. Dit
uitvoeringsprogramma presenteren we in concept aan de actoren. ln samenspraak met de actoren
maken wij waar nodig nog keuzen gemaakt voor bijstelling. ln overleg stellen we voor dit proces een
werkvorm op. Gedacht kan worden aan werkateliers of een bezoek (bijvoorbeeld in de vorm van een
fietstocht) met de actoren door het gebied om tot concrete plannen te komen.
Fase 7:

Het uitvoeringsprogramma stellen wij waar nodig bij en werken wij uit tot een definitieve versie.
Deze presenteren wij vervolgens ambtelijk en bestuurlijk. Na goedkeuring leveren wij het
landschapsplan op.

Resultaten
Wij leveren als product een landschapsplan op voor Stadrandzone Weert-Zuid, een beeldend en
toegankelijk document. Deelproducten zijn: Notitie Beleidsanalyse, Programma van Eisen,
Basiskaart. Onderdeel van het landschapsplan is een concreet uitvoeringsplan waarin projecten,
fasering en kosten zijn uiteengezet.
Producten worden digitaal en analoog in enkelvoud (kleurenprint) geleverd. Een glossy versie
(drukwerk) van het landschapsplan is vooralsnog niet inbegrepen.
Ook een eindpresentat¡e behoort tot deze overeenkomst.
lndien gedurende het proces bl¡jkt dat er behoefte is aan een eventuele extra presentatie, een ander
deelproduct of afwijkende processtap, bespreken we dit in onderling overleg. Daarbij bezien we of
het mogelijk is binnen de beschikbare capaciteit in de periode 5 februaritot half juli. ln het Plan van
Aanpak wordt een capaciteitsplanning opgenomen. Meerwerk is pas aan de orde als het producten,
diensten zijn die niet binnen het Plan van Aanpak zijn opgenomen, dan wel het n¡et meer past
binnen de beschikbare capac¡teit in betreffende periode.

Orgdnisdtie
HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen is opdrachtnemer. Voor de uitvoering wordt een
projectteam samengesteld uit twee of drie studenten van HAS Hogeschool (opleiding Management

van de Leefomgeving) die ter afronding van hun studie een bedrijfsproject uitvoeren onder
begeleiding en verantwoording van een projectleider van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.

L.

Projectleider/expertvonHASKennistronsferenBedriifsopleidingen.

De projectleider/expert is verantwoordelijk voor deskundige inbreng, waardoor de studenten
efficiënt en resultaatgericht kunnen werken. De projectleider/expert is aanspreekbaar op de

resultaten, zoals geformuleerd in het contract.
De projectleider/expert is aanwezig bij het projectteamoverleg op locat¡e en heeft wekelijks overleg
met de studenten over de uitvoering en voortgang van het project.

2.

Studenten in hun ofstudeerfaseDe projectleider/expert wordt intensief ondersteund door
twee of drie 4" jaars studenten, afstuderende studenten van HAS Hogeschool, die in het kader van
hun afstuderen als projectmedewerker meewerken in een beroepsopdracht.
De werkzaamheden worden in nader overleg wisselend uitgevoerd op locatie van de opdrachtgever
te Weert en op locatie van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.

3.

Projectteom.
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Hierin zitten de volgende personen:
projectleider/expert;

-

twee/drieafstuderendestudenten;
één of meerdere vertegenwoordigers van de opdrachtgever

Het projectteam heeft de volgende verantwoordelijkheden:
goedkeuren Plan van Aanpak;
bespreken en goedkeuren tussenresultaten;

-

goedkeuren projectvoortgang;
adviseren over de wijze van aanpak;

faciliteren van de uitvoerders.
H¡ertoe komt het projectteam regelmatig, dat wil zeggen één keer per drie à vier weken bijeen

4.

Opdrochtgever

ln de rol van u als opdrachtgever wordt een beperkte tijdsinspanning gevraagd. U hoeft geen
studenten te begeleiden/coachen, maar kunt zich daadwerkelijk tot de opdrachtgeversrol beperken.
U inzet als opdrachtgever in tijd beperkt zich tot een startbespreking, tussentijdse bespreking(en) en
een eindgesprek. Daarnaast kan het zijn dat een actieve rol heeft bij bepaalde procescomponenten
binnen het onderzoek, maar dan uitsluitend gezien vanuit het leveren van input/visie, niet
organiserend etc.
De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor gedurende het project te zorgen voor de
noodzakelijke faciliteiten, opdat de projectvoortgang niet in gevaar komt, inhoudende:
beschikbaar stellen van relevante ¡nterne informatie;
zorgen dat medewerkers, die informatie moeten verstrekken en/of deelnemen in het project
tijd beschikbaar hebben.

-

5.

HAS

Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
projectuitvoering. De betrokken HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen adviseur heeft

regelmatig contact met de opdrachtgever en projectleider om dit aspect te borgen.

Pldnning
HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

voert het project u¡t in de periode februari

201.8

tot en

met half juli2018.

Afsproken
Wij bieden dit projectvoorstel aan onder voorbehoud van de beschikbaarheid van voldoende
afstudeerders met een passend profiel. lndien er onverhoopt onvoldoende afstudeerders
beschikbaar zijn treden wij met u in overleg voor een passende oplossing en behouden wij het
recht voor om de opdracht alsnog te ontb¡nden.
Na acceptatie van het projectvoorstel brengt HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen 50%van
het totaal geoffreerde bedrag als voorschot in rekening. Na afronding van het project vindt de
eindafrekening plaats. Het voorschot verrekenen wij in de eindfactuur. De betalingstermijn van
het voorschot en de eindafrekening is 15 dagen na verzending van de betreffende factuur.
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Op dit projectvoorstel zijn de leverings- en gebruiksvoorwaarden van HAS Kennistransfer en
Bedrijfsopleidingen van toepassing, welke z'rjn gedeponeerd onder handelsregisternummer
41086191 (zie bijlage).
Deze offerte ls geldig

tot 15 werkdagen na dagtekening.

Deze offerte mag niet zonder schriftelijke toestemming van HAS Kennistransfer en
Bedrijfsopleidingen aan anderen dan de opdrachtgever ter ¡nzage worden gesteld.
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Uw investering
Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden. Het betreft de inhoudelijke inzet van onze senior
projectleider/inhoudsdeskundige en de aan de opdracht verbonden resultaatsverplichting.
Daarnaast brengen wij de out-of pocketkosten in rekening.
Onderzoek en rapportage volgens bovenstaande opgave
inistratieve verwe rking, ra pportage, re pro en facilita ire u itgaven
Reis- en verblijfsvergoedingen [* 1]

€
€
€

12.880,00
250,00
800,00

Totaal (exclusief BTW)

€

13.930,00

Ad m

Gaat u akkoord met dit voorstel? Stuurt u dan één ondertekend exemplaar van het projectvoorstel
aan ons terug.

's-Hertogenbosch,
6-72-2017

Voor akkoord namens
HAS Kennistra nsfer en Bedrijfsopleidingen

Plaatsnaam:.
Datum
Voor akkoord namens
Gemeente Weert

drs. J.E.B. Bos

Naam:

Directeur

Functie

[1 Reisvergoedingen brengen wij tegen € 0,35 per werkelijk verreden kilometer in rekening.] [ln het Plan van Aanpak
stellen wij hier een begroting voor op. Studenten reizen indien mogelijk met OV-kaart.l
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Kennisdeling
Door het ondertekenen van dit projectvoorstel geeft opdrachtgever toestemming voor (aanvinken
wat van toepassing is):

n
tr
n
n
u

Posterpresentatie van project op evenementen, zoals HAS Year Event, open dagen en beurzen.
Posterpresentatie van project in digitale uitingen, zoals website en digitale presentaties.
Publicatie van definitieve projectrapport in de catalogus voor groene hogescholen (besloten).
Publicatie van definitieve projectrapport in openbare kennisbanken, zoals HBO Kennisbank.
Geen toestemming voor bovenstaande opties.

Alle projectdocumenten worden binnen projectgroep uitsluitend gedeeld in de 'Confidential Library'
op HAS Kennisplein.
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Bijlagen
Corres ponde ntiegegeve ns

Opdrachtgever

Gemeente Weert

Werner Mentens
beleidsadviseur ecologie, groen, natuur en landschap,
Gemeente Weert
049s 575 353
w. mentens@weert. nl

Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Bezoekadres: Wilhelminasingel 101
Website www.weert.nl
Twitter : www.twitter.com/qemeenteweert
Werkdagen: maandag tot met vrijdag

Opdrachtnemer

HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

Contactpersoon
Bezoekadres
Postcode/plaats
Postadres
Postcode/plaats
Handelsregister
BTW-nummer

Rob van Roosmalen

Bank
IBAN

Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mail

Onderwijsboulevard 221
5223 DE's-HERTOGENBOSCH
Postbus 90108

5200 MA's-HERTOGENBOSCH
41086191
8222.77.256.804
Rabobank's Hertogen bosch
NL2O RABO OL2L9L27 87
(088) 890 36 37
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Leverings- en gebruiksvoorwaarden
vervangende medewerker van vergelijkbare kwaliteit ¡s' De
u¡t deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen voor
opdrachtnemer zijn van overeenkomstige toepassing op de
medewerkers.

Begtipsbe pdl¡ngen: artikel 1
ln deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: HAS Kennistransfer en

a)

Bed

b)

c)

rijfsopleidingen.

Medewerkers HAS Kenn¡stransfer en Bedrijfsopleidingen:
personen in dienst van HAS Kenn¡stransfer en
Bedrijfsopleidingen of door HAS Kennistransfer en
Bedrijfsopleidingen betrokken bij de opdracht van
opdrachtgever; projectmedewerkers betrokken bij
opdrachten van HAS Kenn¡stransfer en
Bedrijfsopleidingen in het kader van hun afstuderen aan
HAS Hogeschool.
Opdrachtgever: een derde die een opdracht wil laten

uitvoeren door HAS Kennistransfer en
Bed rl.ifsople¡dingen.

d)
e)

Opdracht: het ten gunste van de opdrachtgever
ontwikkelen en/of leveren van diensten.
lntellectuele eigendom: copyright, auteursrechten en

octrooien.
Toepassingi ort¡kel 2
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en
overeenkomsten met betrekking tot een opdracht, die
wordt uitgevoerd door opdrachtnemer, tenz¡j in de
offerte anders is vermeld.
2. lndien opdrachtnemer met de opdrachtgever een
overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasslng van
deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze
voorwaarden tevens van toepassing bij eventuele door de
opdrachtgever nadere mondelinge, telefonische,
telegrafisch of per telefax of op andere wijze Segeven
opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestig¡ng.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de
opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenz¡j deze door
opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
Aanbieding en aaîvaatdingi ørtikel 3
Opdrachtnemer biedt de uiwoering van een opdracht aan
door overlegging van een offerte. De offerte is gebaseerd

lnlormatie: ortikel 6
1. lnformãt¡e zoals documenten en gegevens die relevant zijn
voor de uitvoering van een opdracht, worden t¡jd¡g door de
opdrachtgever aan opdrachtnemer overhandigd.
2. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig en/of conform de
afspraken meewerkt aan de uitvoering van een opdracht, kan
opdrachtnemer daaruit voortvloeiende meer- en/of extra
kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
Klachten en garcntieiort¡kel 7
1. Eventuele klachten dienen door de opdrachtgever schr¡ftelijk
worden ¡ngediend binnen veertien dagen nadat de u¡tvoering
van de opdracht is beëind¡gd onder een nauwkeurige opgave
van de aard en de grond der klachten alsmede wanneer en

2.
3.

lntellectuele e¡gendomi ottikel I
1. lntellectuele eigendomsrechten die worden gebruikt voor de
uitvoer¡ng van eerr t-rptJrachl. blijverr eigerrdonr van de
betreffende e¡genaar. Resultaten van de uitvoering van de
opdracht zullen, met inachtneming van het gestelde in art¡kel
8, lid 1, eigendom zijn van de opdrachtgever. Opdrachtgever
is gerechtigd deze resultaten met uitsluiting van ieder ander

3.

2.

1.

2.

1.
2.

op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
De opdrachtgever staat ervoor in dat naar beste weten
alle informatie die relevant is voor het opstellen van een
juiste offerte aan opdrachtnemer wordt verstrekt.
Het aanbod van opdrachtnemer tot de uitvoering van een
opdracht ¡s vrijbl¡jvend en is geldig gedurende de in de

ofterte aangegeven termiin.
Uitvoering van een opdracht: ørtiker4
Opdrachtnemer zal een opdracht uiwoeren naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomst¡g de eisen van
goed vakmanschap.
W¡jz¡gingen in een oorspronkelljke opdrâcht door
toedoen van de opdrachtgever kunnen de
overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de

uitvoering beïnvloeden. De daaruit voortvloeiende
meerkosten danwel extra kosten zijn voor rekening van
de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal de
opdrachtgever van de extra kosten op de hoogte stellen
zodra deze voorzierrbaar zi.in.
De opdrachtgever draagt het risico voor eigendommen
die aan opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering
van een opdracht ter beschikking zijn gesteld.
Terbeschikkingstelling van medewerkers: ortike, 5
lnschakeling van medewerkers van derden zal alleen
gebeuren in overleg en met ¡nstemming van de
opd rachtgever.
Opdrachtnemer ¡s vrij een medewerker door een andere
te vervangen. Opdrachtnemer garandeert dat de

3.

1.

2.

op welke wijze het gebrek is geconstateerd.
Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet
van zijn betal¡ngsverpl¡chtingen.
Voorzover aantoonbaar is dat tekortkomingen in de
uitvoering van een opdracht aan opdrachtnemer te wijten
z¡jn, zal opdrachtnemer deze herstellen zonder dât extra
kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.
4.

commercieel te exploiteren. De opdrachtgever heeft het
recht om intellectuele eigendomsrechten te verwerven, waar
ook ter wereld, voor deze resultaten van de opdracht.
Opdrachtnemer draagt haar aanspraken op industriêle
e¡gendomsrechten, voor zover deze haar toekomen en met
inachtnem¡ng van artikel 8, lid 1, bij voorbaat over aan de
opdrachtgever. Voor zover nodig zal opdrachtnemer haar
medewerking verlenen bij het verwerven van intellectuele
eigendomsrechten door de opdrachtgever. De hieraan
verbonden kosten voor opdrachtnemer zal de opdrachtgever
vergoeden.
Publicatie van resultaten van de opdracht met vermelding
van de naam van de opdrachtnemer, is alleen toegestaan
met instemmlng van de opdrachtgever en opdrachtttettter'
Het is n¡et toegestaan zonder schriftelijke toestemming van

opdrachtnemer, uttgaven waarvan copyr¡ght en/of
intellectuele eigendom bij opdrachtnemer berust, te
kopiëren, te vermenigvuldigen, d¡gitaal om te zetten of op
een andere wijze beschikbaar te stellen
Aansprakelijkhei d: ørtikel 9
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit de met de opdrachtgever gesloten
overeenkomst en/of voor enige winstderv¡ng van de
opdrachtgever, tenzij de schade het resultaat ¡s van
nalatigheid, grove schuld of opzet van opdrachtnemer of een
van haar medewerkers. De eventuele aansprakclijkheid van
opdrachtnemer voor schade ¡s beperkt tot het bedrag van de
vergoeding die opdrachtnemer voor de uitvoering van een
opdracht van de opdrachtgever ontvangt.
2. Opdrachtnemeraanvaardtgeenaansprakelijkheid
voortvloeiende uit het gebruik van de resultaten van de
opdracht, waaronder mede begrepen het gebru¡k of de
toepassing van hetgeen in de opgeleverde eindrapportage en
verslaglegging is neergelegd.
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Geheimhouding: ort¡kel 70
1. Behoudens enige bij of krachtens de wet gestelde
verplichting tot openbaarmaking verbindt opdrachtnemer
zich om alle direct of ind¡rect door of vanwege de
opdrachtgever verschafte, met de betreffende opdracht
verband houdende informatie verkregen kennis, gegevens
en resultaten, h¡erna te noemen de know-how, niet zonder
voorafgaande schriftel¡jke toestemming van de
opdrachtgever openbaar te maken of bekend te maken aan

2.

3.

4.

5.

anderen dan de medewerkers.
Opdrachtgever is er zich van bewust dat opdrachtnemer er
in het kader van de accreditatie volgens de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappel¡jk onderzoek toe
verplicht is afstudeerscripties voor een term¡jn van zeven
jaren te archiveren en ten behoeve van de accreditat¡e ter
inzage ter beschikking te stellen aan de
accreditat¡ecomm issie.
Opdrachtgever is er zich van bewust dat het projectteam,
samengesteld door opdrachtnemer, samenwerkt in een
digitale samenwerkingsomgeving genaamd'HAS
Kenn¡splein'. De projectdocumenten geplaatst ¡n de
'Project Library' zijn toegankelijk voor HAS medewerkers en
het toegewezen projectteam.
Opdrachtnemer zal het onder art¡kel 10, lid 1, genoemde
niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever toepassen noch gebruiken voor enig ander
doel dan de uitvoering van de opdracht.
De in d¡t art¡kel bedoelde verplichtingen van de
opdrachtnemer hebben geen betrekking op de know-how
voorzover:
a. ten t¡jde van het verschaffen of verkrijgen ervan deze
reeds deel u¡tmaakte van de openbare kennis of literatuur,
zoals rekenmethodes, programmatuur en/of algemene

werkwijze,
b. ten t¡jde van het verschaffen of verkrijgen ervan deze
reeds ¡n het bezit was van opdrachtnemer zonder
afkomst¡g te zijn van de opdrachtgever,
c. na het verschaffen of verkri.jgen ervan deze deel gaat

uitmaken van de openbare kennis of literatuur zonder
toedoen of nalaten van opdrachtnemer of de
medewerkers, of
d. na het verschaffen of verkrijgen ervan deze door de
opdrachtnemer rechtmatig wordt verkregen van een derde
die deze know-how n¡et direct of indirect van de
opdrachtgever heeft ontvangen en gerechtigd is deze
openbaar te maken.
Kennisgeving: ortikel f I
1. Opdrachtnemer neemt op zich om ieder voor wie zij
volgens enige bepaling van deze overeenkomst ¡n dient te
staan in kennis te stellen van datgene waarvoor zij te haren
aanz¡en instaat.

Veryoedinü ort¡kel 72

1.

Aan de opdrachtgever wordt een vergoeding in rekening
gebracht die is gebaseerd op de in de offerte vermelde
tarieven en kostenramingen, inclusief eventuele meeren/of extra kosten. De hoogte van de vergoeding wordt in
een overeenkomst ter uitvoer¡ng van diensten vermeld.
De in de offerte opgenomen kostenramingen en tarieven
kunnen op voorstel van één der partijen worden gewijzigd,
indien blijkt dat de opdracht naar het oordeel van beide
partijen meer of minder omvattend is dan bij de aanvang
daarvan werd voorzien dan wel blijkt dat inmiddels niet
voorziene kostenst¡jg¡ngen hebben plaatsgevonden die
redelijkerwijs kunnen worden doorberekend.
Betalin$ ortikel 73
Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden
conform het overeengekomen betaalschema. Betal¡ngen
geschieden binnen vijftien dagen na verzending van de
'factuur. lndien de betaling n¡et geschiedt zoals is
overeengekomen, zal opdrachtnemer aan de
opdrachtgever een rente ad 7,25% per maand berekenen,

2.

1.

2.
3.

gerekend vanaf de vervaldag van de overeengekomen
betaling.
lndien opdrachtnemer kosten moet maken om de in dit
artikel genoemde bedragen te innen dan komen deze
kosten ten laste van de opdrachtgever.
Betaling dient zonder enige korting of verrekening te
geschieden.

Ovetmachti ørt¡kel 74
Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil
van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare
omstand¡ghe¡d waardoor nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs door de opdrachtgever n¡et meer van
opdrachtnemer kan worden verlangd. Onder overmacht
wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig
z¡ekteverzuim van de medewerkers van opdrachtnemer,
transportmoeil¡jkheden, brand, overhe¡dsmaatregelen
enzovoorts waardoor opdrachtnemer haar verpl¡chtingen
jegens de opdrachtgever niet lmeer] kan nakomen.
2. lndien zich een overmachtssituat¡e voordoet ¡s
opdrachtnemer niet in verzuim en is zij gerechtigd om de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en
voorzover er sprake is van een tijdelijke onmogel¡jkheid tot
nakoming van haar verplichtingen danwel de overeenkomst
defin¡tief te ontbinden indien en voorzover er sprake is van
een blijvende onmogelijkheid tot nakoming van haar
verplicht¡ngen. ln geval van overmacht heeft de

1.

3.

opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
Opdrachtnemer is gerechtigd betal¡ng te vorderen van de prestaties
d¡e b¡j de u¡tvoering van de betreffende overeenkomst z¡jn verr¡cht,
voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is
gebleken.

Ontbinding en opschorting: ortike, I5
1. lndien de opdrachtgever in verzuim is met enige uit kracht
der wet, deze voorwaarden danwel de overeenkomst op
hem rustende verplichting, heeft opdrachtnemer het recht,
zulks geheel te harer keuze, de overeenkomst te ontbinden
door zulks in een schriftelijke verklaring aan de
opdrachtgever kenbaar te maken, dan wel haar
verpl¡chtingen uit hoofde van de overeenkomst op te
schorten, zulks onverminderd haar recht op volledige
schadevergoeding.
ln gevallen dat de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot
boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van
betaling ind¡ent danwel beslag op het geheel of een
gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. onder curatele wordt gesteld;
c. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een
belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van zijn bedrijf ¡n een op te richten of reeds
bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging ¡n
de doelstelling van zijn bedrijf;
heeft opdrachtnemer de bevoegdheid om de nakoming van
haar verplichtingen [geheel of gedeeltelijk] op te schorten
tot de opdrachtgever zekerheid voor nakoming van zijn
verplicht¡ngen heeft gesteld.
Geschillen: øft¡kel 76
Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door
één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende
en verband houdende met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepass¡ng z¡jn of de betreffende
voorwaarden zelf en haar u¡tleg of uitvoering, zowel van
feitelijke ofjuridische aard, zullen worden beslecht door de
binnen het vestigingsgebied van opdrachtnemer bevoegde
burgerlijke rechter, zulks voorzover de wettelijke
bepalingen dit toestaan.
Toepassel¡jk rcchtt ort¡kel 77
Op een overeenkomst ter u¡tvoering van diensten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
Op al de aanbiedingen, overeenkomsten en de uiwoering
daarvan is u¡tsluitend Nederlands recht van toepassing.
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