PVE Galgeriet gemeente Waterland
versie
datum

verificatietabel

6-8-2021
Aan onderstaand overzicht kunnen geen rechten
worden ontleend

hoofdstuk/
paragraaf

aanpassingen/wijzigingen

Algemeen
1
INLEIDING
Alle bijlagen prefereren boven PVE
3

TECHNISCHE ALGEMEEN

3.3.1

onder 1 staat in RAW standaard
onder 7 aangepast
In het PVE stond 'hinder op routes….'
Is nu veralgemeniseerd naar 'Transportroutes..'

3.3.1

ingangsdatum WION verwijderd '..vanaf 1 oktober
2008 ….'
WION aangepast naast WIBON
tekst inzake afwijking aangepast
Inmeten in XYZ toegevoegd
tekst aangepast
Kunt u ontheffing vragen, naar dient u

3.3.3

3.3.3.

Omgekeerde bewijslast toegevoegd.

3.3.4

Onder 1 toegevoegd onverwijld
voorstel om een 'algehele' borg te verlangen van
exploitant
onder 5
Na afloop …..termijn van 14 werkdagen
termijn van schadeherstel gekwantificeerd

3.2.1

onder 'Maaiveldpeil Aansluitend aan straatpeil'
wordt bedoeld: de bermen moeten aansluiten op
het verhardingspeil
onder Peil overstort
Minimum eis: 10 cm boven extreme waterstand

3.3.4

onder 2
.. Kan er een borg…'
gewijzigd naar wordt een borg geëist

4
4.1.1

VERKEERSTECHNISCHE BEPALINGEN
onder 7 tekst gewijzigd
'...afritje…'

4.1.3

t.a.v. bluswatervoorzieningen aangepast naar
brandkranen

5
5.1

GRONDWERKEN
onder 1 eisen aan zetten grond opgenomen
onder 2 ' zettingen minimaal te zijn' verwijderd
onder 3 wijze van monitoring aangeven en
waarnemingen delen met gemeente Waterland
onder 7 zand voor zandbed toegevoegd
onder 8 idem
onder 9 gewijzigd naar vervallen leidingen
onder 10, de 1,0 m gesplitst in
0,5 zand voor ophoging en 0,5 zand voor zandbed
onder 16 eisen opgenomen tav grondkerende
constructies/damwanden
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5.2

onder 1
bodemkwaliteitskaart opgenomen
onder 4
toegevoegd; zand dat voldoet aan zand voor
ophoging of zand voor zandbed
rivierzand verwijderd

5.3

onder 3 Toegevoegd, cultuurtechnisch grondwerk
in den droge uitvoeren
onder 4 Passage over grond verwerken gewijzigd
naar altijd gescheiden ontgraven en aanvullen.
Aangaande WION verwijderd, wordt reeds
besproken
opmerking over vegetatie verwijderd,

6
6.2.1

LEIDINGWERKEN
onder 18 de zettingseis is toevoegd
onder 19 de maatgevende toegevoegd

6.2.2

onder 4 is toegevoegd
Knevelinlaten verticaal aanbrengen op
hoofdriolering

6.2.6

toegevoegd 6; een huisaansluiting per standpijp

6.2.7

zaken aangaande nevenriool verwijderd

6.2.8

onder 1, b, II: stelringen van beton

6.2.11

drooglegging vereiste ingevoegd

6.2.12

ten aanzien eisen pompput, zie bijlage
onder 4 onderhoudsvoertuigen

6.2.13

onder 3 toegevoegd; vrijkomend materiaal vervalt
aan exploitant
onder 8, X toegevoegd in- en uitgaande leidingen

6.3.1

bij figuur toegevoegd; maten in mm

6.3.2

onder 1 aangepast; zand voor ophoging

6.3.3

onder 1 is een combi van zin een en twee
dat toerekenbare/verwijtbare schade dient
sowieso vergoedt te worden, dus verwijderd.
Zaken t.a.v. schades is wettelijk geregeld.
onder 3, laatste zin verwijderd
onder 4, afmeting van puin aangegeven.
onder 4, aanvulgrond gewijzigd naar vrijgekomen
grond. Verdichten in lagen aangegeven
onder 7, geheel verwijderen, zie onder 2

7
7.1

WEGENBOUWKUNDIGE BEPALINGEN
tekst over '.. in de gemeente zijn merendeel
gefundeerd op zandlagen…' verwijderd
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onder 2, t.a.v. elo-slak dit is niet wenselijk, mag
niet toegepast worden Het dient steenachtig
materiaal te zijn, wat de lasten kan dragen

7.2.1

onder 1 technische levensduur aangegeven
onder 2; aangepast naar woonstraten
onder 2; inzake kant opsluiting gewijzigd
onder 5; ontwerpsnelheden aangeven.
onder 8; DO => DO inrichtingsplan
onder 11; aangegeven zicht - 20 mm
onder 12; toegevoegd: grenzend aan trottoirs

onder 14; Galgeriet specifiek
7.2.2

onder 1; gewijzigd naar onderhoudsarme
constructie opbouw
onder 2; tekst aangepast 'Straatbaksteen…"

7.2.3

onder 12; is Movares niet duidelijk wat bedoeld
wordt.

9
10.1

GROENVOORZIENINGEN
toegevoegd: bepalantingsplan opstellen
toegevoegd: bomen worden voorafgaand aan
afroep gekeurd door gemeente

10

TERREININRICHTING

11
11

MILIEU
Restlevensduur aangegeven

11.1

11.2.2

een verlichtingsplan dient opgesteld te worden

onderstaande van a-f ..' opgenomen in PvE
Bijlage 1 PvE vaste kunstwerken
Bijlage 2 Gemeentelijk Rioleringsplan
Bijlage "2. Water" is komen te vervallen; deze
opmerkingen zijn verwerkt in hoofdstuk 5

Bijlage 3 PvE Rioolgemaal
Bijlage bijgewerkt met laatste inzichten.
Uitgebreid technisch PvE volgt na concept
rioleringsplan
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