
 
 
 
 
 
 

 
 

Aan: Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard 
 p/a ……. 
 …………. 
 …………. 
 
Betreft: Offerte ‘Polder Nieuw Reijerwaard, een positief alternatief’ 
 
Datum: 25 januari 2011 
 
 
 
 
 
Geachte heer ……, 
  
U heeft ons gevraagd om een offerte op te stellen voor het onderbouwen en verbeelden van een positief 
alternatief voor de Polder Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk. Wij willen u allereerst hartelijk bedanken voor 
deze aanvraag. De offerte is opgesteld na overleg met Dhr. Pors van uw Vereniging Polder Nieuw 
Reijerwaard op 18 januari 2011. De offerte beschrijft achtereenvolgens de aanleiding en de opgave, de 
werkopzet en tijdsplanning, de kostenraming, de bureau-ervaring en de voorwaarden.  
 
1. Aanleiding en opgave 
Voor de Polder Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk is door hogere overheden een ontwikkeling gepland tot 
grootschalig bedrijfsterrein. Als Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard strijdt u al jaren voor een groene 
polder met behoud van agrarische functies en landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De 
Vereniging is geen actiecomité die slechts ‘tegen’ ontwikkelingen is. De vereniging is steeds op zoek naar 
oplossingen die recht doen aan enerzijds de positie van de polder in de Rotterdamse regio en anderzijds 
aan de polder als lokale werk- en leefomgeving.  
 
In deze constructieve grondhouding past ook deze opgave. Als reactie op de voorgestelde ontwikkelingen 
komt u met een alternatief plan voor de Polder Nieuw Reijerwaard. Het doel is om dit alternatief onder het 
voetlicht te plaatsen bij belanghebbende partijen op verschillende niveaus: lokaal (raadspartijen, college, 
bewoners, bedrijvigheid), stadsregionaal, provinciaal en eventueel landelijk. Deze opgave bestaat er dan 
ook uit om het alternatief op een professionele en voor een ieder toegankelijke wijze te onderbouwen en te 
verbeelden. 
 
Ons voorstel is om één presentatieposter op te stellen die bestaat uit de volgende onderdelen: 

- kaartbeeld met de nu opgelegde ontwikkeling tot grootschalig bedrijfsterrein; 
- thema-kaarten met vigerend beleid voor het plangebied (ook beleid waarmee deze opgelegde 

ontwikkeling in tegenspraak is); 
- kaartbeeld met het positieve alternatief; 
- foto’s met te behouden functies en/of landschappelijke en cultuurhistorische waarden; 
- beknopte teksten/steekwoorden per kaartbeeld en foto; 
- beoordelingsmatrix met de toetsing van zowel het huidige plan als het positieve alternatief op 

diverse aspecten (bijvoorbeeld vigerend beleid, landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten, verkeer en congestie, (leef)milieu, et cetera).  
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2. Werkopzet en tijdsplanning 
Gezien recente lokale ontwikkelingen en de aanstaande provinciale verkiezingen is dit het juiste moment 
om het positieve alternatief onder het voetlicht te brengen. Wij stellen dan ook voor om in een kort 
tijdsbestek te komen tot bovengenoemd product, aan de hand van de volgende werkopzet: 
 
tijdpad bijeenkomst werkzaamheden  
wk x  moment van opdrachtverlening 
wk x+1 met vereniging informatieoverdracht 
  schouw ter plekke, bestuderen relevant materiaal, opstellen concept-

kaartbeelden/matrix 
wk x+3 met vereniging terugkoppeling met ruimte voor brainstorm en klankbord 
  opstellen presentatieposter 
wk x+5  inleveren presentatieposter 
wk x+...  n.t.b. presentatie aan belanghebbende partijen (n.t.b.) 
 
3. Eindproduct 
Het eindproduct van deze opgave betreft een presentatieposter in kleur. Het formaat van de 
presentatieposter is nader te bepalen. De poster wordt zowel op papier geleverd (in drievoud, waarvan 
één exemplaar op board) als digitaal (als pdf-bestand).  
 
Als ondergrond voor de kaartbeelden wordt voorgesteld een luchtfoto van de polder en de omgeving 
(bijvoorbeeld Google Earth). De beoogde ontwikkelingen en het positieve alternatief worden vergelijkbaar 
uitgewerkt (handmatige schets, computer bewerkt) en gemonteerd in de luchtfoto. Op verzoek kunnen wij 
u referentieprojecten met deze werkwijze tonen. 
 
4. Kostenraming 
Aan deze opgave wordt gewerkt door de volgende disciplines inclusief geldende uurtarieven: 

- Landschapsarchitect (ir Peter Verkade)    à € 105,- 
- Ontwerper (Kenneth Stolk B.Sc en/of Ilse Beumer MA Des)  à €   78,- 

 
In bijlage 1 is een overzicht van de werkzaamheden weergegeven en een specificatie van de kosten. De 
kosten voor het opstellen van de presentatieposter komen hiermee op € 9.629 ,-. Dit bedrag is inclusief 
onkosten en exclusief 19% BTW.  
 
De kosten worden als volgt gefactureerd:  

- 30% na opdrachtverlening; 
- 40% na de tweede bijeenkomst met de vereniging; 
- 30% na afronding van het eindproduct. 

 
5. Bureau-ervaring 
Als bureau zijn wij bekend met het opstellen van een zogenaamd positief alternatief. Zo hebben we eind 
2010 in opdracht van een vereniging in de gemeente Goedereede alternatieven onderzocht voor de 
ontwikkeling van Nieuwe Landgoederen. Een ander voorbeeld is in Albrandswaard. In opdracht van de 
gemeente hebben we in 2005 met de gemeente én diverse actiecomités de Albrandswaardse Variant 
opgesteld. Een variant op de provinciale plannen voor het 600 ha grote Landschapspark Buytenland. Deze 
lokale variant is meegenomen in de MER, voor een groot gedeelte terug te vinden in het VKA 
(Voorkeursalternatief) en richtinggevend geweest voor het in 2010 geaccordeerde bestemmingsplan. Het 
succes van de Albrandswaardse Variant schuilt in het feit dat dit een constructieve variant is waarin 
tegemoetgekomen is aan de beoogde provinciale doelstellingen maar wel op een lokaal, landschappelijk 
en cultuurhistorische verantwoorde wijze.  
Desgewenst kunnen wij een nadere toelichting geven op bovengenoemde of andere processen. 
 
6. Voorwaarden 

- De offerte dient na goedkeuring uwerzijds schriftelijk door u te worden bevestigd; 
- De opdrachtgever levert tijdig kaartmateriaal (digitaal en analoog) en alle andere informatie die 

nodig is om de in deze offerte beschreven werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten. 
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- Alle werkzaamheden en bijeenkomsten, voor zover niet beschreven in deze offerte, die voor de 
voortgang van de projecten noodzakelijk blijken, zullen na overleg met de opdrachtgever als 
meerwerk in rekening worden gebracht op basis van bestede tijd en genoemde uurtarieven; 

- De kosten zijn exclusief BTW en conform prijspeil 2011. Peter Verkade Landschapsarchitect 
behoudt zich het recht voor om jaarlijks per 1 januari de uurtarieven bij te stellen;  

- Deze offerte is geldig tot drie maanden na dagtekening. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
  

 

ir Peter Verkade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijgevoegd:  
Bijlage 1: Werkopzet, tijdsplanning, urenbesteding en kostenraming 
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Bijlage 1: Werkopzet, tijdsplanning, urenbesteding en kostenraming  
 

  
polder nieuw reijerwaard, positief 
alternatief         

tijdpad bijeenkomsten doel / werkzaamheden / producten uren     

      la     ontw   

wk x   opdrachtverlening       

    digitale basisondergrond   4   

wk x+1 startbijeenkomst met vereniging informatieoverdracht 4 4   

    schouw ter plekke, foto's maken 4 4   

    bestuderen relevant materiaal (beleid, planv., etc.) 8     

    concept-kaartbeeld beoogde ontwikkelingen 2 10   

    concept-kaartbeeld positief alternatief 2 10   

    concept themakaarten   10   

    concept-beoordelingsmatrix 4     

wk x+3 terugkoppeling met vereniging   4 4   

            

    aanpassingen kaartbeelden 2 10   

    opstellen presentatieposter   12   

wk x+5   inleveren presentatieposter       

    presentatie inclusief voorbereiding 6     

  totalen         

  urenbesteding disciplines   36 68   

  uurtarief per discipline   105 78   

  kosten per discipline   3780 5304   

  subtotaal kosten       9084 

  6% onkosten       545 

  totaal excl. 19% BTW       9629 
  


