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Geachte heer A. Bedaf,
Naar aanleiding van uw brief van 5 augustus j.l., sturen wij hierbij onze bevindingen op
de openstaande punten.
Eerste punt, checklist veilig onderhoud:
De checklist veilig onderhoud hebben wij ingevuld en bijgevoegd bij de aanvullende
stukken.
Tweede punt, veiligheid en voorkomen van hinder tijdens het bouwen:
De gegevens worden middels een bouwveiligheidsplan uiterlijk 3 weken voor de start
van de bouw aangeleverd.
Derde punt, gegevens omtrent bouwbesluit artikelen 8.3 en 8.4
Voor wat betreft geluidsgevoelige gebouwen komen we op zo’n 125m de dichtstbijzijnde
woning tegen (zie kaart bijlage), uitgaande dat de heiwerkzaamheden het meeste geluid
produceren zien we in de tabel op de volgende bladzijde dat de geluidsnorm bij een
hydraulisch heiblok uitkomt op 70dB(A) bij een afstand tussen 100-185m. Volgens tabel
8.3 van art. 8.3 in het bouwbesluit mag dit 15 dagen voorkomen, wat realistisch is om
binnen die tijd de heiwerkzaamheden gereed te hebben. Voor wat betreft trillingshinder
zal door de heier / aannemer aangetoond moeten worden dat er binnen de gestelde
richtlijn voor trillingssterkte gebleven wordt. Tevens geldt voor de gehele uitvoering dat
de aannemer dient te voldoen aan de artikelen 8.3 en 8.4 van het bouwbesluit en zal dit
ook als voorwaarde worden gesteld.
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Op al onze aanbiedingen
en werkzaamheden is van toepassing De
Nieuwe Regeling 2011, rechtsverhouding
opdrachtgever -architect, ingenieur en
adviseur, DNR 2011, gedeponeerd ter
griffie van de rechtbank te Amsterdam op
21 juli 2011. Op eerste verzoek zal een
exemplaar van deze regeling aan u
worden toegezonden.

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, tekenen wij,

Met vriendelijke groet,

GJM Bouwadviseurs.

