
  

  

Bijlage 8: Overzicht kenmerken Opdracht en werkzaamheden 

  1 2 3  

 Type rekenlocatie Nieuwe rekenlocaties 
grondwateronttrekking 

Bestaande 
drinkwaterwinningen 

Oevergrondwaterlocaties Resultaat / product 

 Aantal locaties Rivierenland 10 
Veluwe 15 
Oost Gelderland 10 

Rivierenland 12 
Veluwe 18 
Oost Gelderland 11 

Rivierenland 2 
Veluwe 2 
Oost Gelderland 2 

 

 In beeld te brengen effecten Voor alle drie de typen 
rekenlocaties dezelfde 
effecten in beeld 
brengen 

Voor alle drie de typen 
rekenlocaties dezelfde 
effecten in beeld 
brengen 

Voor alle drie de typen 
rekenlocaties dezelfde 
effecten in beeld brengen 

 

 Studiegebied Rivierenland: alle 
stroomgebieden 
Veluwe: niet alle 
stroomgebieden (zie 
kaart) 
Oost Gelderland: niet 
alle stroomgebieden 
(zie kaart) 

Heel Gelderland Heel Gelderland  

 Te gebruiken grondwatermodel Rivierenland: Moria 
Veluwe: Azure 
Oost Gelderland: Amigo 

 

 In aanbieding Methode voor keuze 
locaties 

n.v.t. Methode voor keuze 
locaties 

 

 In aanbieding Methode voor 
berekening 

Methode voor 
berekening 

Methode voor berekening  

 In aanbieding Aangeven hoe effecten 
inzichtelijk gemaakt 
worden 

Aangeven hoe effecten 
inzichtelijk gemaakt 
worden 

Aangeven hoe effecten 
inzichtelijk gemaakt 
worden 

 

a Berekeningen en effecten in 
beeld brengen 

ja ja Ja Berekeningen uitgevoerd 
en effecten in beeld 
gebracht voor de drie 
typen rekenlocaties; 
Verwerking in grafieken 
tabellen, kaarten en 



  

  

tussenrapportages en 
eindrapportage 

b Mitigatiemogelijkheden Ja, in beeld brengen en 
voor 2 locaties per 
perceel grondiger 
onderzoeken  

Ja, in beeld brengen Ja, in beeld brengen Berekeningen uitgevoerd 
en 
mitigatiemogelijkheden 
in beeld gebracht; 
Verwerking in grafieken, 
tabellen, kaarten en 
tussenrapportages en 
eindrapportage 

 In aanbieding Methode voor het 
grondiger onderzoek bij 
2 locaties; 
Aangeven hoe één en 
ander in beeld gebracht 
wordt 

Aangeven hoe één en 
ander in beeld gebracht 
wordt 

Aangeven hoe één en 
ander in beeld gebracht 
wordt 

 

c Potentiegebieden energie uit 
bodem uitsluiten 

Ja Nee Ja Berekening uitgevoerd; 
Verwerking in grafieken, 
tabellen, kaarten en 
tussenrapportage en 
eindrapportage 

4 Afstemming   

 Algemeen  Afstemming met 
Opdrachtgever 
gedurende de uitvoering 

 Startgesprek met Opdrachtgever  Afstemming over aanpak 
en vergelijkbaarheid 
uitkomsten met 
opdrachtgever en 
opdrachtnemers andere 
percelen 

 Voorbereiding startgesprek 
studiegroepen 

Voorstel locatiekeuze n.v.t. Voorstel locatiekeuze Voorstellen locatiekeuze 

 Startgesprek studiegroepen - Bespreken en 
vaststellen 
locatiekeuze 

Bespreken en 
vaststellen extra debiet 

- Bespreken en 
vaststellen 
locatiekeuze 

 



  

  

- Bespreken en 
vaststellen 1e 
debiet waar 
mee gerekend 
gaat worden 

- Bespreken en 
vaststellen 1e 
debiet waar mee 
gerekend gaat 
worden 

 Overleggen studiegroepen  -Voorbereiden van, 
deelname aan en 
verslaglegging van 
bijeenkomsten 
studiegroep; 
 -Voortgangsoverleggen 
in november 2018 en 
januari 2019 
-Bespreking 
eindresultaten in april 
2019 
- Bespreking eindrapport 
in juni 2020 

 Opleveringsgesprek 
Opdrachtgever 

 Opleveringsgesprek met 
Opdrachtgever in juni 
2020 

5 Gebruik model en modelissues 
oplossen 

 -Beschrijving 
berekeningen 
aanleveren 
-Beschikbaar houden 
van de iMod-bestanden; 
- Projectsheets invullen 
indien aan de orde 
- Modelissues oplossen 
op specifiek verzoek van 
de Opdrachtgever 

 
 


