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1e. Toetsformulier 

Casemanager 
gemeente 

Melman, D.T. 

E-mail d.melman@nieuwegein.nl 

Datum ontvangen 23 juni 2021 

Betreft Toetsing aan ‘Voorschriften uit het oogpunt van constructieve veiligheid’ uit 

het Bouwbesluit afdeling 2.1 en 2.2 

Projectomschrijving De aanvraag betreft het plaatsen van een warmtebuffer en het aanpassen 

van het bestaande hek 

Adres hoek A.C. Verhoefweg/Symfonielaan (Jutphaas G 4343) te Nieuwegein 

Bouwcategorie Overig - Categorie I+II+III 
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Reactorweg 47 

3542 AD  Utrecht 

telefoon 030 2870531  | 

www.pietersbouwtechniek.nl 

toetsingsrapport 

project: 
De aanvraag betreft het plaatsen van een warmtebuffer en het 

aanpassen van het bestaande hek 

Beoordelaar: 

M. Bosma 

Extern zaaknummer: 

895074 

projectnummer: 

221034.75 

datum: 

07-07-2021 

volgnummer: 

1 

Architect: 

EMMTEC engineering 

constructeur: 

Ritsma Ingenieurs 

documentnummer: documentomschrijving: datum: wijziging: akkoord: 

 Bijlage 02 Situatie nieuw d.d. 21-04-2021 Ja 

 Bijlage 03 Aanzichten bestaand en nieuw d.d. 23-06-2021 Ja 

 Bijlage 05 Statische berekening d.d. 16-04-2021 Ja 

 Bijlage 06 Funderingsadvies d.d. 04-02-2021 Ja 

 Bijlage 07 Palenplan d.d. 16-04-2021 Ja 

 Bijlage 08 Fundering vormtekening d.d. 16-04-2021 Ja  

 Bijlage 09 Fundering wapeningtekening d.d. 16-04-2021 Ja  

documenten die vet gedrukt staan zijn nieuwe en/of aanvullende stukken t.o.v. het voorgaande toetsingsrapport 
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algemeen: opmerkingen: 

stukken volledig ja 

constructeur geïnformeerd nee per e-mail:  

Gemeente Nieuwegein geïnformeerd ja per e-mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl & d.melman@nieuwegein.nl 

beoordeeld: vereist: aanwezig boordeling opmerkingen: 

constructiemethode en materialen ja Ja A 
aangehouden belastingen, belastingcombinaties en 
belastingtypen ja Ja A 

gewichtsberekening ja Ja A 

stabiliteitsprincipe en/of -beschouwing ja Ja  A  

funderingsoverzicht inclusief wapening ja Ja  A  

constructieve plattegronden van vloer ja Ja  A  

sonderingen en/of geotechnisch advies ja Ja  A  
overzichtstekeningen van staal-/beton-/hout-/glas-
/aluminiumconstructies ja Ja  A  

berekeningen en tekeningen van gefabriceerde constructies neen 

detailberekeningen beton- en staalconstructies neen 
berekeningen tegen bezwijken van hoofddraagconstructie bij 
brand neen 

hekwerken,balustraden, doorvalbeveiligingen neen 

A = de stukken zijn akkoord | B = stukken zijn niet volledig, er dient een aanvulling of toelichting te worden gegeven | C = stukken zijn afgekeurd, er kan niet gestart worden met desbetreffend onderdeel. 

De controles zijn uitgevoerd volgens: 

De WABO (MOR) 

Eurocodes serie 1990-1996 laatste uitgaven volgens Bouwbesluit 2012 en De Regeling 2012 

Uitwerking indieningsvereisten EEM-berekeningen 2010 

Cur-rapporten & -aanbevelingen 
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Telefonisch overleg betreffende gemaakte opmerkingen is altijd mogelijk. Ten aanzien van de dossiervorming en de vastlegging van zaken beoordelen wij alleen schriftelijke reacties. Eventuele goedkeuring op de stukken betreft sec een 
advies van Pieters Bouwtechniek B.V. aan de gemeente Nieuwegein. De uiteindelijke beslissing of werkzaamheden doorgang kunnen vinden ligt bij de gemeente Nieuwegein. 

Opmerkingen: 

onderdeel opmerking 




