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Benoemd 
-.;;ici 

SOL 
SOL. '2 
SQL. • -4. 
SOL '.'6: 
SOL .. •.7-' 
èOL . •̂8-
SGL- • 9 
SQ:L.'; . •10 
'SG.L- ' : l l 
SOL,... •12 
SOL -15 
SOL ' 'i'è 

SOL' • ' -17 
SOL • -IjÊI 
S®L •• 
Söt: '• ' i l 
SOL 27 
seiÈ.' 28 
sêui -' "•:30: 
sïni. 
s'oS' 32 
sot -
Sfe)L' '35 

onderhoud 
Onderdéel: 
voórtstuwirigsrnotör 
••yobctstuwingsrnotor,-
;. VOO rtst u wi ngsm oto r 
: voortstuvyingsm'otor 
-.voórtstüwingsrnotbr 
.•yóortstuWirigsmotpf,'. 
'wöortstüw.ingsmptor 
'voprtst'uwingsmotör-
yóqrtstuwihgsmotor 
voqrtstüwihgsmbtor 
MQO rtst uwi h gsm oto r 
.yöor,tstuwlt:igsmoto'r 
•yopftstuwin 
ŷpq'rtsVüWirî ^̂ ^ 

iyo'p'rfstüwjng^ 
'l.o'phfstû ^̂ ^ 
1ra|gielingsiHs^ 
;fö(3|elingsin|fa!iafe 
:|i)èjdiri'g'i.n^ 
lésl^^ingiristaliatie;. 
iaèleidinginëtallafe • 
lasjéiaingî ^̂ ^̂ ^ 
.p.lêi'dil)ginstaljatiè.'. 

Omschrilvinq. 
lORnemen'urenstarid. 
V-snaren.af;stelllng 

,tt:illingsdemper.s 
bFandstpfppvoer^pprnpfilter cpntroleren 

"brandsfoffiitersivenvarigen 
yerstülvèrs' testen.(,6: stuks incL. m- en uitbpuwen) 
in-en-uitlaatklep^speling cbntroïeren 

-wate.rrafscheidér aftappen 
'sm'eer'oliefiltér vervangen 
olie vervangen van de motor 
wierfilter 
-zoutwaterTkpelwaterppmp.filterinspéc-teren 
•koél..water-;.inj^ -
'ko.ëiwatërsysteem 
•jmqfeekab^^ 
;;üft:faat|iit^Sf:iëcfl^ . 
;;f;(e)te]|ogi|^ 
!q|iev|<eeï:l<pp|^ 
^ w o r t i l i j v ^ ^ bp':beschadiging 
|5ëRr:oëfa^ ap eH^sp^^ 
;sjQl jr |ef |safdic^ seal • 
•systeenir 
•è;fslui.fers:ïièpnb reviseren.. 

'Uitvoerende 
-EM/KV 
EM/KV/KV 
KV 
-EM/KV 
EM/KV 
KV kv 
EM/KV 
KV 
KV 
EM/KV 
EM/KV 
KV 
EM/KV 
'KV 
•EM/KV 
:EM/KV 
KV 
KV 
KV 
KV: . 
KV 
KV 

Uren 
-0)1-
'0,2 
0,'2 
0,5-
Ó,5-
8 
2 

0,25. 
0,5 
.1 

0,2 
•0,5-
0,2 
Qi5 
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M:-
'Vil 
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•o;5. 
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j-i'i 

• O.' 
Dl 
<U 
u 
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'X 
X 
X 
X 
X 
x; 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 

. 
':x-' • 
:X 
'̂̂ X 
fx 
X 
X 

€ 
€ € € 
.€ 
é .€-
-Je 
)£• ;€'. 
'M.' ïï'-
k. 

•è 

••6,'50' 
i3;oo 
13 '; O O 
32V50 
32,50 

520;-00 
:130;00 

16,25 
32,50 
•65,00 
13,00 

• 32,50 
.i3,oo: 
32,50 
13,00 
6,50 
6,50 

32,50 
6,50 

32,50 
'i$;so^ 
13,00 

130,00: 
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SOL . .36 
SOL 3.7 
SOL 38 
SOL • '4:1-
SOL. . '42 
SOL-:' ''. .•.:--4-3 
SÓL»-" .'-:50 
SOL. . ' "51 
SOL.:. 53 
SOL .55, 
SOL, • . 56-
SQL-. ' '•57-

'ëoL.' ̂ '•5& 
ggji:'.-

•'•̂  s'ot',. • ' .-6t?ï 
S Ö L : ' \ . .'/Si: 
soÈ. :'• 62 

'••^êi' sol-,.. 65 
SOL ,.-68-
sm^'.' • 'w SÖ|" ••7K 

• urenstand: ppnetTieh 
spanning / Herz cpntroleren 
•V-snaren: controleren 
•srrie.èrpliefilter'-vérv'angen . 
-koelttfaterb.éluchter'inspecteren (zoutaanslag) 
zbut-.emzoetkPelwaterpomp'inspecteren 

. lensiüigkor,ven':ins|Decferen' 
,-lensverdeelk'ast-Inspecteren 
.-.npodhandlerispbrfif) testen 
..afvoerputten.én schrbbputten irispecteren 
.sewagepbmp Gontrol.éren 
!Si3n§flien;wast:afels . . 
ïlëidingëri'̂ em ^"' 
-|fs!uitei:s-f?^ ^ . 
-••|tëgp|ri|etj§g|lb(p^ ''̂ •• 
.filteî in^peeteren^ 
'-slapg^iTjinspgct^ •'• ' '••''""•-' • 
;drii.n.l<;W,at:.ertó 
;<hy(jrarööri n ^ ialiie'̂ i nl|ïëcteren 
.'hi^broföörbiie:^^ 
.a^jpitet^vSemo 
-terugsla g kle|3?(iyy ra 

.Reparatielijst + Raming 

KV 
KV 
KV 
KV 
KV 

, • Wintero'nde.rHo'üd'20Ö'9/2d.1̂  
yobrbéreiding.Groöt-O'ndei-lnoud: 

KV 
EM/KV 
EM/KV 
KV 
EM/KV 
EM/KV 
EM/KV 
EM/KV 
E0Ky. 
EM/KV 
"EM/KV 
'EM/KV' 
KV . , Kvv :'.:•" 
KS/; '•'•• • 
(pï': 
KV''':- •-

.0,1 X € 6,50 
0,1 X ' € - .6/50 
0,2 X ' •- '€ . 13/Ó'0 
.o;5 " ' X 

€• 32,50 
0,25 . X -€. ' 16; 2 5 
•0;5 ::X:" -: '€-:. 32;50 
•:0;5 • X € 32,50 
0,5 X '•€:. 32,50 
0>2 "' X ...'€' ' 13,00 
0,-5 X •€" 32,50 
0,25:' X '.€ ' 16,25 
0,25 X -g-;. •• 15,25 
.0,-25 
Ó;'25. 
P̂ .̂̂  •. 

X'. 
":X;' 

. 'é' -'€;.'-":€:''• ' ;16>̂ 25' 
16,25 
13,00 

o;25̂  . , ''0 

• • -
16,25 

•'ik' •'• 
0';25 

'•' ••X;' 
••x̂  • ••'xï 

:€v '... • :•€.:-..'~ •'M -.•..'•' 

16,25 
65,00 
16,25 

Q̂S: . 

'• 
,:X;'.. 

' '';x;:' • '>̂̂  "•€;.' 
'C • • €•:. • 

•tr.' 

32,50 
130,00 
65,00 
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SOL' 
SOL 
SOL 
SOL' 
SOL 
SOL'. 
SQ..L. 
S.b'L 
SOL 
SOL ' 
SOL; 
'SÖ.L 
SOL. 
SOL 
SQL 
SOL . 
SOL 
SOL 
SÖ.L. 

S0:li 
SOL 

S.ÖL 

SÓiïr 

72̂  .casco 
73' casco 
'74 . casco: 

casco ' 
76 . casco 

•.7-7 '/casco -
78 -:casco 

• ;79 cascp 
80. 'casco-
8 i : casco-

- 8 2 . casco 
.v83:- casco' 

84: casco 
:85:' casco-
'86' casCb 
87' casco 

'Casco 
casco 

;baSfeo' 
Mscia-.' 

. 'ëjinstaNatie, 
'yeiljgheidsni'iddelèn. 

:Uitbestedingen 
"::4g;?":;r':':'̂ 'f :r''̂ -'''' 
••':47"'?s.Xo?svp;vr 
• 48 --" 

'49'""•>̂ :;-:: ' - ' 

Tuigage-nalopen 
Conserveren-rondhouten,. roer, lakdelen aan dék. 
Conserveren ronnp,, berghout 
Conserveren berghout en opbouw 
behandelen vlaggestok 
-behandélen-zwemtrap 
behandelen loopplank 3 stuks 
'béhandelén deur-salbn 
behandelen 2 kuiproosters 
behandelen kastje-Verrekijker. 
behandelen schaar 
behandelen blokken 
behandelen draak 
behandelen stuurwiel: 
behandelen reddingsboeien 
^scheepsnaam; in bladgoud 
Dökken,.:transport én'ontdokken-vaartuig 
Vervangen threadm'aster-antlslip op trap 
:In'spéctie rondhouten.en:blbkken 
fOpstelIëhïwrftiestëk-' •̂ }̂:- v -vii;:^-:w • 
Jcapacitèits;tést--:accü's'''''''^ -••«•; '"-''̂  --;-•:;:•«' •: '̂ •: 
SKëü feni 18 ̂ stu ks > redd i n g veste n 

TTSM. 
kuip, zwaarde KV 

KV 
KV 
•AZG 
AZG 
AZG 
AZG 
AZG 
AZG 
AZG 
AZG 
AZG 
AZG • 
AZG 
AZG 
•DAC 
ISÖS 

•̂ HTPL::;' 
: T ' L E Ï " ; 
'KV 
ROM 

,'yinvyl!M!ji i9Sins^n^ eh'afsteliën'' 
^:gaëirïitHii^ti&;aifpërs^^ ' " '-•~""-""'^*-• 
;B rand bl us i h'sta il a ti e--:.N o vec-m ach i n eka ni er 
;Handbrandb lusse rs - - - . . 

.KV / HH . 
W'/'m-
KV/öws: 
KV/OWS 

.25 X e i.625;00^ 
-150.. e - 9.750;00 
150 X € 9.750i00 
loo X € 6:500;00 
5 X •e 325/00: 
5- X €-. 325,00, 
7' X €. '455-,.d.d:--
4 X -€, 260)00' 
5 X e; 325,00; 
4' X -€• 260,00'. 
5 X 325-00: 
5 X e 325,00: 
15 X € 975/00, 

- 5 X •e 325,00 
•10 - X € 650,00. 
20 X •.e'' - 1.300,00-
40 X e 2:600;00:.-
8 X € .520/00? 
4̂- X k 260,00 

'?6 "'X '€ 390,00 
X '•€ . 65,00 

:;9 X .-j€- -- 585,00 

T'xZ '^ ':&. . • 351,00 

• ;•)<• :| • 
195-OOf ï' 

-1. 
X 
X 

5e .' 
. ' :; 

•''̂ ësjiSöl 
65,00' 
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ASOL 
ASOL 
ASOL 
ASOL 
ASOL 
.ASOL.' 

ASOL • 
ASOL 
feDL;\ 
Isofó 
ASOLv 
'ASOL-

VGO. 
VGio. 
VGO 

'vodrtsuwin'g-
Voortstuwing. . 
'Vóortstuwirig •• ' 

e-itistallatie. • 
drinkwatet'installatie 

. -casco 
casco • 
casco 
.casco.^ 
casco;; • 

' casco 
•casco - -
casco ' ' ;•' ' • '•'• '•• 

• casco ''••' • •• "V-̂ - .' 
.casco 
:Lënssy'steem 

F?epar'atielijst +'Raming 

ControlerenJnipeller, vervangen' . l < \ f 
Afrégelen gas-handle , ;toeréntal.-lpppt terug vamlOOO naarSÖO KV 
'Olielekkage.'bij,de kpppélingsihstallatié • KV 
Electrlsche klep'in BB-hut (toilet) gaat na:inbedrijfstellen-in 
•het voorjaat^ stuk^Nièuwe klep aankopen. K V 
Lekkage in bpchtstukhydrpfpor, nieuw stukje-pijp .plaatsen. KV 
De:houten Draak herstellen, stukje afgebroken: A Z G 
Bedplankjes in BEi.-hut,'.fineer beschadigd. Vernieuwen. - HTPL 
Bevestigingspunt kluiverboom bij ankerlier versterken. KV 
Val-blo.kken beschadigd. Houten wangèn beschadigd! Vernieuwi KV 
Klauw'val.beschadigd..Knikn staaldraad KV 
.yérnieüwen huik incl.snelsluitirigen isos 
.•Schê ^̂ ^̂  l^y 
;,A5;yan;^\^aat;(i;g^ ;• - • ' •• ' K V ' ' 
Hubber,.van;koe!kast,vernieuWèn ' ^ - ÉlVl/KV---
A/astzqtteriilattèrityanihetropst •'..',. .-'=• HTPt^'ï^ 
Vefflangéh::;'eendénbëkies;V:ln'klep-^toilet. KV 

casGo-
..Gtfscö,;-
Gasi:by 

'-casco 
' ca's'cb--

-Ins'pectie Teak Dek • 
'Inspectie cascoN',;: •:;'.'•:'-::;;?,-•"•'•-•:•;••';/: 
De'tTióritërèn/möhtèrëh'diversen tbv. inspecties 

•-B.é'ihig'è'n,'en-:c'órisërverén tbv Inspecties. 
NDO 

0,5 X -€'- 32,50 
,2 X ' . ve' 130,00 
0,5- X •€:'• 32,50 

•2 ,x € • !'•• 
130,00 

1 X 

; •€ 65;0O 
4 X\ C 260,00 
3 :x € • 195,00 
5 X: €- , 325;00 
•1 X € - 65,00 
•1 X C 65,00 
30 X € 1 950,00 
'A, '. ;. :,.,..:, .X,,., 260,00 

.Q,.5...'- - 32,50 
2'. ~' . -x:'- ë-'"' 130,00 
.2 x": '€-,'• .. 130,00 
• i -X? .. 'é • 65,00 

TLE 4 x: € .260/00 
TLE 72 -xS- ' €-• ' 4;680,00 
KV 24 • X - •-€•: 1.560/00 
KV/(DAC 24 •'x'̂  • '€• 1 560,00 
TLE&NDO '12- . 'X-: • è 780; 00 
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Materiaalkosten ASOL 
:ASOL. .:ASOL 
ASOL; 
A ' S O L 

;AS'QL, 
ASOL' 
ASOL 

.-Verf :-^:-toebehoren 
Materialen W'installaties' 

..Materialen È installaties 
Materialen-Cascó 
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val) 
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,7.db';b'Ö 
'5Öb/i30' 

150,00 
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l.ÖOÓ;pb 
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- I-

i . 
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39.731/25' 
.4v70b/pb .̂ 

'ï676;Öb;j 

uur 
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€: 
..•€ 
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. ^:i,".'^-

----i'̂ e 
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Projectmandaat Groöt Onderhoud en Winteronderhoud 2010/2011 
Koninklijk Jacht "De Groene Draeck". ' . , • ' MBDVLT 

Algemeen 

Op 8 juii 2010 is door de Algemeen Directeur IMarinebedriJf (ADMB), voor deze de Manager 
Projecten en Organisatie (MPO), opdracht gegeven om een project te starten met als doei 
het uitvoeren var\ het Groot Onderhoud (60) in combinatie met het Vi/interonderhoud 
2010-2011 van het Koninklijk Jacht "De Groene Draeck" 

Het mandaat wordt verstrekt aan de Manager Productgroep Kleine Bovenwater eenheden 
(PG KBW) 1.0. en omvat het uitvoeren van het onderhoud aan "De Groene Draeck" op basis 
van het Definitief. Reparatie Plan GO, de standaard onderhoudslijst (SOL) en de aanvullende 
standaard onderhoudslijst (ASOL). 
Werkzaamheden t.b.v. de ASOL worden niet eerder uitgevoerd na financiële goedkeuring en 
schriftelijke opdracht van de vertegenwoordiger van het Koninklijk Huis. 

1.1 Projectvoorbereiding 
Teneinde dit project vodr te bereiden is d e l H H H a a n g e s t e k J als projecteigenaar. 
De projecteigenaaHTgftjeletoDde omvang en complexiteit van het uit te voeren werk, als 
projectmanager d ^ H H m i B | } e n o e m d . | H H H H is bevoegd het projectteam 
samen te stellen en is befast met het opstellen van het Project Initiatie Document dat aan de 
MPO wordt aangeboden ter vasètelling. Vervolgens biedt de projectmanager de 
projectovereenkomst aan ter vaststelling, als onderdeel van de definitiefase, voorafgaand 
aan de daadwerkelijke aanbesteding. 

1.2 Uitvoering 
De uitvoeringsfase van "De Groene Draeck" is van 1 september 2010 tot 15 april 2011. De 
uitvoering zal plaatsvinden bij en onder eindverantwoording van het Marinebedrijf te 
Den Helder, 

1.3 Projectstrategie 
Het project wordt financieel beheerst aan de hand van het document "Beschrijving van de 
procedure en de grondslag voor het onderhoud aan het, 
opgesteld door Algemeen directeur Marinebedrijf CDRT 
25 mei 2010. 

.Groene Draeck" 
.d. 

CD 

Het project dient uitgevoerd te worden volgeris het document "Uniforme Werkwijze 
Projectfasering en Planning, versie 2.0" 

Uiterlijk 6 weken na afronding van de uitvoeringsfase wordt het evaluatierapport van dit 
Groot Onderhoud en Winteronderhoud aangeboden aan de MPO. 

1.4 Project randvoorwaarden 
Het onderhoud dient uitgevoerd te worden binhèn de hier gestelde taakstellende uren en 
kosten: 

Als tijdens het uitwerken van het projectvoorstel blijkt dat één of meerdere posten meer dan 
5% afwijken van bovengenoemde randvoorwaarden, zal de projectefgenaar de MPO hierover 
informeren. Dit kan leiden tot een aanpassing van dit mandaat. 

O) 

Versie l.Ó 

Datum 15 oktobèr 2010 



Projectmandaat Groot Onderhoud en Winteronderhoud 2010/2011 
Koninklijk Jacht "De Groene Di'aeck" MBDVLT 

1.5 Project risico's 
Projectrisico's worden opgenomen in het Project Initiatie Document (PID) en Project 
Management Plan (PMP). 

1.6 Ondertei<ening 
De Algemeen Directeur Marinebedrijf, voor deze de MPO, geeft hierbij opdracht aan de 
Manager PG KBW i.o. om het Groot Onderhoud en Winteronderhoud van het Koninklijk Jacht 
"De Groene Draeck" uit te voeren volgens het hierboven beschreven mandaat. 

De Algemeen Directeur Marinebedrijf, De Manager^roductgroep KBW i.o. 

Versie 1.0 

Datum 15 oktober 2010 
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Prpjectmanagèment Plan Groot Onderhoud eri-.yyi.ntëroriderhoud-2010/^^^ 
. .Koninklijk Jacht De Groene Draeck \ : y : . : . : • ' ; ••• MBDVLt 

•Voorwoord^: - -. _ _ . . . ''\.-:'-.-; ..' .. • :" ''.'. 

Voor u ligt het Project Mahag'ëmerif Plan 
- Stèndaard Ond'e.rhóud en Gradt Onderhoud vèn het Koninklijk Jacht'De Grdehe-Draecl<. Dit plan is • 

ópö.esteld-.ter iDëséhrijving eh vastlegging van ..de wijze waarop, het "onderhoüd -va'n dé' Grbéri'ë - ' 
Draeck in,20;0/20-ia-zar.word 
Kleip Bov.é.n .Water. iri; oprichting " - -.. - '-- .'': 

Dit-döeu'nie.'nt-.is geschreven ih het licht'vah het. docurhent "Uniforme -Werkwijze versie 2.0" welke 
:^-?"J''^.fi$''Jn geeft van de .wijz wéarop éen project'binnen het.Marinebèdrijf op projectiriatig^^ 

. wordt,a^n^^^^^^ uitgeyoerd, Er is afgéwék^^ déze richtlijn indieh daar éen duidelijké • .-. 
motiyatie ten éarizien van t i jdwi^ 

.. In :verband-1^^^^ 
discrepahties onts^^^ 
docüiiient ten'bpzichte van de.definitiéve^y^ . " 

.Op 8 juli ' 2Ó10 ió tijdens eén interne bijeehkónist Marinébédrijf vastgesteld dat het project Groot-
onderhoud eh Winteronderhoud 2010/2011 yan het Koninklijk Jacht De Groene Draeck üifgévoerd 
wö.rdt:binriën dé Rrod.uktgrpep Klein Boven Wat^ 

• funi:tie-al5 ..F;rpdüctgroëp Manager- i/o. aarigësteld als projecteigena.ar.-Tiidehs deze'bijéerikomst 
ben i k - d o o r ^ ^ J l l j ^ ^ l aangesteld als prbjéctmanager yan d̂ ^̂  ^ 

•Hiermee zijn?delvó;ö(-béreî d^^^^ C ^ ) 

Met de ondertekening van het Projectoyereenkomst wordt een forrrièle overeenkomst aange 
tussen de klant en het Marinebedrijf ten aanzJen yan het'voorbereidén, uitvoeren en nazorg van 

, het Gropt Onderhoud en Winteronderhoud 2010/2011 van hét Koninklijk Jacht De Groene Draeck 
binnén het Marinebedrijf zoals béschreyen in dit Prójè^^^ 

Met de expertise vari onze engineers, de kunde van onze uitvoerend personeel eri de faciliteitéh 
d ie het Marinebedrijf in huis heeft verwachten wij dit project tot een groöt succes te kunnen 
makeri. - •. 

Met vriendelijke groet. 

Projectmanager 

:Statüs: Définitief-': -. '' 'z '^^-- ' T' '-'"/V:^--' •":-' •'. .•:.•" '.: '^7' : '" .-'..' '"y^:,;' ';^ •:••-•: --?;: K̂ -̂̂̂ ^̂  
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1. Projectafbal<ening: 

Het prpjeGt .vyprdt-^uitgeyoerd conform de procedures: beschreven in de nota "Béschrijvirig vari dé 
procedure en de grondslag van het onderhoud aan het Koninklijke Jacht de Groene Draeck" 
opgesteld door Algemeen Directeur M a r i n e b e d r l j f ^ g ^ g g i g i i g H H H H op 25 mei 20lO 
Zie bijlage I. 

In deze npta ..wprdt.de definitie gegeven van de diverse typen onderhoudswerkzaamheden voor de 
Groene Draeck en de bijbehorende procedures voor afhandeling en financiële verrekening. 

Hierin wordt het onderscheid aangebracht in: 
- Winteronderhoud 2010/2011 
7 Incidenteel onderhoud 
- .' Additionele klantwensen 
- Groot Onderhoud 

Winteronderhoud 2010-/2011: ;< 
Betreft de werkzaamheden welke zijn opgenomen in de standaardonderhoudslijst toegespitst naar 
uitvoering per jaar, aangevuld met werkzaamheden welke in aanvulling op of in afwijking van de 
standaardpnderhpudslijst worden opgevoerd naar aanleiding van een survey Vari hét Marinébédrijf 
of de bevindingen van de bemanning tijdens het afgelopen vaarseizoen. — ' 
Voor de uitte voeren posten in het Winteronderhoud van 2010/2011 zie bijlage II Custodian vari [ V 
deze lijst is het-Marinebedrijf. .^-^ 

Incidenteel onderhoud: 
Betreft.onderhoudswerkzaamheden .die tijdens'het; vaarsèizoëri worden; 
verzpek van de bemanning. Omdat deze werkzaamheden buiten de'ondérhoudsperiöden valleri 
valt. dit werk buiten het :bereik van dit project. 

Additionele klantwensen: 
Betreft klantwensèn w sprake js van onderhoud maar vervanging of aaripassing van de 
huidig.e configuratie. Er zijn Voor dit project geeri additionele klantwensen in opdracht gégevén 
voor het Marinebedrijf. 

Groot Onderhoud: .-. 
: Naar aanleiding vari. het rapport "Toekomstverkenning Koninklijk'^ Groene Draeck" welke 

verschenen is in het voorjaar van 2009 eri de daaruit voortgëkómeri keuze vah de eigenaresse in 
de.aangegeven toekomstscenario's, heeft onze afdeling Technische/ Logistieke Engineering [Ti:E] 
ti jdens het Winteronderhoud 2009-2010 een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de technische 
staat vaii :het casco. -De bevindingen van dit priderzóëk zijn opgenomen in het Definitief Reparatie 
Plan [DRP] Deel I. Aan de hand van deze bevindingen is éen repafatievoorstel opgesteld We|ke is 
opgenomen in Deel I I van hét Definitief Reparatie Plan Koninklijk Jachtbe Groène Draeck. Dit 
documerit bevat de beschrijving van het werk:wat uitvoert wordt ondei" dë naam "Groot ' 
Onderhpüd". . . 
Het Definitief Reparatie Plan Koninklijk Jacht De Groene Draeck verschenen op 21 mei 2010 heeft 
als uitgangspunt gediend in^de voorbereidingen voor;hetG^^ 
In deze voorbereidingèn .waarin een verdere Uitdieping van hét rèpairatiéplan heeft pjaatsgëvöriden 
Zljn enige wijzigingen in het reparatieplan noodzakelijk gèblekeri./Hieruit is hét Defihitiéf -Rëparatie 
Plan Koninklijk Jacht De Groene Draeck verscherieii öp 27 aügustüs'2010 ontstaan.'Dit documerit " 
béschrijft de reparatiémëthódiek welke |n .het Groot Önderho : 
Zie bijlage I IL / 

Gedurende het project zal de scheepslpemanriing zelf de pnderhoudstèkën uitvoerën verriield iri 
bijlage i y . Indien overlapping bestaat tussen de werkzaarinheden-^^^ 

Wihterphderhpud 2010/20.11 zullen dezë pösteri nietdöbr het:Marinëbedrijf:uitgevoërd:^w^^^^^ 

2v Rrbjectdefini^ 

be. prbjectdèfinitie vó 
H^f'UipvoerenyanhetWm 2010/201 l,:Aanvullend Standaard Onderhoud én Groot 
Ohdèrhoucj Yan het Koninklijk Jacht pe Gi'oe^^^^ 

.St:atu.s/:Defiriitiéf ' :Ay*n;Si4iy^^fV'lM' 
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3. Projectdoelstellingen: - - r 

De projectdoelstellmgen zijn-
Het opleveren van een kwalitatief goed onderhouden schip. " ~ • 
Het op tijd en binnen budget uitvoeren van het Winteronderhoud 2010/2011, Aanvullend 
Standaard Onderhoud en Groot Onderhoud. 
Het tijdens het;pnderhoud voldoen aan de geldende normen op het gebied: vari-ARBO'éri-
Milieu:: 

B 

4. Projectuitvoering 

De uitvoeringsfase van het project is van 01 septembe> 2010 tot 15 april 2011 
Binnen deze fase zullen tevens de beproevingen plaatsvinden 
Gedurende deze periode zal het-schip;het onderhoud ondergaan bij en onder éiridyeraritwdb 
van het Marinebedrijf te Den Helder-

Uiterlijk zes weken na afronding yan de uitvoermgsfase, ofwel-27 mei 2011, wordt het 
. evaluatierapport opgeleverd. 

5. Financiële kaders 

Het onderhoud dient uitgevoerd te worden binnen het in tabel I vermelde budget per 
onderhoudssoort. 

i - . — - .. • -
i. • • 

ïjrlVi&i}'.'!.;iX'i')}'ijéi~. 

Tabel I.: 

«WaMlEbiWIIBBIMIWltalIHlilA^ 

Gedurende de. uitvoering van het project.kan de projectmanager keuzes makeri tëriiéinde 
werkzaamheden door Marinebedrijfpersoneel te laten uitvoeren dan wel Uit te bestéden. Hierbij 
geldt dat de financiële kaders, uitgedrukt m euro's, gehandhaafd blijven anders dan de geraamde 
•.uren. • - • , ' - ' " 

Voor een correct verschrijving van materialen en uren zijn voor het Winteronderhoud, Aanvullend-
Standaard Onderhoud en Groot Onderhoud aparte Hoofdprojecten aangemaakt in het Bedrijfs 
Beheers Systeem met hieronder:een duidelijke projectenstructuur. Zie bijlage V. 

Omdat het Marinebedrijf werkt met budgetten perikaJenderJaar^ is het totale: budgetivel-deeld iri • 
een toe te rekenen budget voor 2010 en 2011 De projectmanager zal rond de jaarwisseling 
contact opnemen met de projectcontroller om de-balans op té- makërivï'̂ î ^̂ :̂ ^ 

Indien een pverschrijding van de uren en/of budgetten vermeld in tabel I dreigt te ontstaan of 
wprdt geconstateerd zal de projectmanager hiervan melding maken bij de opdrachtgever, 
projecteigenaar, opdrachtnemer (Manager Projecten &:Staf i.d); éri iprbjëetcöri^^ 

D.e eindfacturermg door het Marinebedrijf vindt .plaats na het:finarieièel:afsluitèn van het volledigë 
Winteronderhoud 2010/2011, Aanvullend Standaard Onderhoud en Gröot Onderhoud, te weten 
medio juni . -

In bijlage VI staat een nadere specificatie van het kostenoverzicht van het Winteronderhoud 
2010/2011, Aanvullend Standaard Onderhoud en Groot Onderhoud. 

Indien een activiteit vermeld in de lijst van het Winteronderhoud, Aanvullend Standaard 
Onderhoud of in het Definitief Reparatie Plan van het Groot Onderhoud uitgevoerd wordt door de 
scheepsbemanning zelf zal hier geen verrekening door het Marinebedrijf op plaatsvinden. Hierover 
dient.yopraf met .de projectmanager een afspraak over gemaakt te wPrden eri als n i i r idèrwérk ' ' '•' 
geïdentificeerd worden. • 

::Status:::Dëfihïtief .:- .S -va h •! 1 
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6. :Rro3eetbeheersmg: 

In de onderstaande paragrafen wordt nader Ingegaan op de wijze waarop het project door het 
Marinebedrijf aangepakt en beheerst zal worden ten einde de projectdoelstelling te behaten en het 
project succesvol af te ronden. - > • v : 

6,1 Projectorganisatie: < •:&::rm'::;:iA- '.--

Uit naam van Algemeen Directeur Marinebedrijf heeft Manager Projecten en Stafl 
het projectmandaat afgegeven aan de Product Groep Manager Hiertfïée'isI 
l l ^ ^ g aangesteld ais projecteigenaar. De projecteigenaar heeft wegens de omvang en 
complexiteit van het p r o j e c t H H H B H H aangesteld als projectmanager. De projectmanager is 
gemandateerd om het projectteam samen te stellen waarmee het project op een goede wijze 
beheerst kan worden, > , 

Afbeelding a geeft een grafische weergave van het geformeerde projectteam. 

O-

T i 

iPii, 

O 

Afbeelding a; Projectorganisatie 

^Staft^i/Deflhitf i f- *6':¥arvi'lï' 
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.Prpjectmériagém 
:J<pn!n!<(ijfcjapht;^ ' / ' l ' ;'/". . / • ' - • ' ' " ' ' "V" . / • ' ' - i y i ^ M ' J/E/MBE)VLT 

' îMtlf:R;§5|R:iHÉ!:f̂ !Ĵ  . 
. • 'vprojêct üjtypefëri yani ' ;hé^^ si-, i';.-; wi=nHi:'$'î s î;-v-;;-. 

6:2 Overlegstructuur: : - . :.-̂- ..r., ..̂  -̂. 

-iAls. fprmele:-.cpntactmpmenten: ten-;behoeve.--van^voortgangsrappPrtage :ën besprekin 
bijzonderheden'Zijn-.de yolgende overlegstructuren'vastgelegd: - .vv;..: .. -

•.. Extern.^klantoverleg:, .• . .•- .•- .••, -;.: - :•••-.,.'.--", • -:'- - -:.--. • :•:. -•-. .:.:....:•• ... .. 
Twee wekelijks pp:de.:pneven weken pp maandag van 09:00'uur:tot 10:00 uür, vergaderruiriite 
Casco I I te Den Helder 

:H.ierbij-zu||en.aan.wezig.zijn: de :opdrachtgever,.de;:scheepsbemanning,:de projectmanager.én 
optipneel de projecteigenaar, opdrachtnemer en projecteontroller Van het Marinébédrijf - --

Intern projectteamoverieg 
Twee wekehjks op de oneven weken op maandag van 13 00 uur tot 14 00 uur, vergaderruimte 
Casco I I te Den Helder 
Hierbij zullen.aanwezig zijn: de projectteamleden, projectmanager en optioneel de ad hóe- •• 

• projectteamleden; ...-- •.. .- j,-.--.. -. , :.;.-.;,- -••;• .• ' .. : . . :/ 

Deze, p.v.erlegg,en;;zul|e.n plaatsvinden: gedurende..de..voorbereldlng . 
project 

Van zowel het extern als, het intern oveHeg wordteen schriftelijk verslag opgesteld: 

Indien lemand'niet aanwezig kan zijn bij een overleg dient dit tijdig aangegeven te worden bij de 
projectmanager. De projectm'anager-zal dan-.bekijken.of.-het ovërlëg: verplaatst-kari wórdéri-Öf ér • 
wordt een separate :afspraak gemaakt met de bétrbkkénë> ' '=• 

6.3 Planning: 

De uitvoeringsfase van het project loopt van 01 september 2010 tot 15 apnl 2011 
Binnen deze periode Zljn de volgende mijlpalen gedefinieerd: ':.̂ :,--.u-.;:>.-. 

Start uitvoeringsfase 01 september 2010 
Dokkmg schip 08 september 2010 
Einde demontagefase interieur 08 oktober 2010 - -
Start montagefase interieur 28 januari 2011 
Tewaterlating schip 05 april 2011 
Einde uitvoeringsfase 15 apnl 2011 
Oplevenng evaluatierapport 27 mei 2011 

In bijlage VI I IS de planning opgenomen. - - -:;.. . -

De planning zal op lokatie bij de Groene Draeck in Casco I I worden opgehangen en is op aanvraag 
bij de projectmanager verkrijgbaar Tijdens zowel de externe als interne overleggen zal de 
planning als leidraad dienen in de bespreking .: • :::- - . . -, , . : i ^ . - . . • • - . : : 

Het IS de verantwoordelijkheid van de werkvoorbereiding om tijdig voor de geplande startdatum 
yan wenkzaamheden het materiaa bériödigde.. • 
beheersnnaatregelen/te organiseren. Het is de verantwoordelijkheid vari de projectmanager órii dë 
cpprdmatie pp.het snijvlak van de werkzaamheden tussen de verschillende groépèn te voeren • 
De werkvoorbereiding dient wel een-proactieve rol te:vervullen'in'hef bijhouden vari de vöortgarig 
van het project. - . ' 

6.4 Voortgangsrapportage: 

De, prpjectmanager.zal,iedere,,twee:w.eken.;eenv,,v^ Dit-wordt gédaari 
aan de hand van de vermelde voortgang van de werkvoorbereiding, de visuele voortgang aan 
boord en de tweewekelijkse rapportage van de projectcontroller van de verschreven arbeidsuren, 
matenaalkosten en kosten van uitbestedingen vanuit het Bedrijfs Beheers Systeem (BBS) 
In bijlage VII I IS een voorbeeld voortgangsrapportage opgenomen. 

:Status.:;.Défihiticf -. ' ' ' ' / •' • ' • ".' ^ , • - - . - ; v. - .. ... ' /'^ vf.- ^-rv'/J-van- i l 
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De:«pi i | j |b| ;^ 
'|'?ni!l|sÊijzöind 

opdrachtnemer en de projectcontroller ' < _ i > ' T- i _ i 

6 5 Kwaliteitbeheersing * -
Ter borging van het te behalen kwaliteitsniveau zoals dat te verwachten valt van het Marinebedrijf 
voor de verschillende onderhoudstaken Zijn diverse methodes binneri dit project 

Te onderscheiden zijn ^ ' 
Meetstaten ' ' 
Controle momenten Technische Engineers 
Afname onderhoudstaken door scheepsbemanning ' 
Beproeving na onderhoud eri overdracht ' ' 

Voor de standaardonderhoudstaken van het Winteronderhoud zijn voor de werktuigbouwkundige 
installaties een aantal meetstate'n opgesteld De normen in deze meetstaten geven aan of de 
gestelde eisen aan de installatie behaald worden ' ' 

Gedurende het project zullen de Technische Engineers van de verschillende disciplines op gestelde 
momenten het geleverde werk van het Groot Onderhoud afnemen Voorbeelden van deze \—<^ 
momenten zijn, afname van de conservenng, afname van het nieuwe leidingwerk, afname van de ( )) 
elektra, controle van de tuigage en afname van de vernieuwde casco-onderdelen In het bijzonder 
?^Lde.scheeRshuid,,en :de huiddooryoeren: gecontroleerd worden vöór féwatérlatirig'van het schip 

Na -afrPnd.ing,-;yan:;de verschillende onderhoudstaken:za|: hét-Marinëbédrij 
scheepsbemanning vragen het-geleverde werk terPntrplerëri ' Iridiéri d i tWrëcf^ i 
deze taak op de planning worden afgest'réept 

- '-• ..''". ."' - -• ' :'' :' : - • '-' '- - -̂,'•'' -: •-̂ ''':̂ :̂ '$̂ ''̂ ;':̂ '̂̂ :--:/'7'C\̂ i;'''': ''---;•:::> ,̂ );:;̂ :V̂ -̂ ?:; 

V.oprhet herstellen van ..de.cpnservenng van het schip^is een verfbestek ópgëstëld dboî ^ 
Engineer Conservenng en Beschermingstechniek Hienn staat beschreven volgens welke ' 
"Ti.ethpdiek de, diverse verfsystemen aangebracht dienen te worden.' Tijdéris conservering van het 
schip alsmede na afronding zal de Engineer het werk afnemen Het verfbestek is opgenomen in 
bijlage IX. 

Aan het einde van het onderhoud, zodra het schip te water is gezet, zullen de diverse 
scheepsinstallaties beproefd worden opjuiste werking 

Het Definitieve Reparatie Plan van het Groot Onderhoud is gebaseerd op de keuze van de 
eigenaresse tot het uitvoeren van levensverlengend onderhoud, waarbij het schip zoveel als 
mogelijk,in de pri.gi.nele. staat blijft tegen zo laag-mogelijk'kosten: Bij üitVóeririg- vari-hët G 
Onderhoud zal gestreefd worden het kwaliteitsniveau te laten overeenkomen met deze keuze 

6.6 Garantiebepaling: -

Het Mannebednjf geeft 12 weken garantie op de uitgevoerde werkzaamheden vanaf het moment 
van overdracht De klant kan aanspraak maken op garantie indien zij aantoont dat het 
geconstateerde gebrek of kwaliteitsafwijking te wijten is aan werkzaamheden uitgevoerd door het 
,Mannebed.njf of .een yan haar-onderaannemers cPnform hetgeen afgësprökëri' •̂ '̂ ^ • • ' • 
Indien aanspraak op garantie bestaat verplicht het Mannébedrijf zich de kwaiiteitsafwijkmg of het 
gebrek binnen de met de klant overeengekomen termijn op kosten Mannebednif te herstellen 

6.7 Meer- minderwerk regeling: 

Indien zich werk aandient.tijdens de uityoenngsfase:van het project wat niet-valt'biririèn'de 
werkzaamheden van het Winteronderhoud 2010/2011 of Groot Onderhoud, maar waarvan de wens 
bestaat dit werk toch uit te voeren kan dit als meerwerk door de opdrachtgever worden ingediend 
•̂ a het verzoek, tpt uityoering -yan-:meer.werk':zal --het betrefféridë werk-:doö'r hét- Ma 
worden begroot Na ondertekening van deze begroting dóor de opdrachtgever zal het werk worden 
ingepland en-uitgeyoerd Indien' het meérwerk' niet b'iririëri dë gëstëldë kaders vari hët project ' 
uitgevoerd kan'worden zal met de opdrachtgever worden besproken of dit werk in een volgend' 
onderhoud uitgevoerd zal worden of de kaders van het project verruimd gaan worden 

'statü.s; Dëfiriïïiëf \ • .-— •- '•; - '̂̂  ' • ; ï̂^̂^̂  
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.--•vl<piiiinkliji^.JaGh^^ ' •' .. '/fr-ïsiv-:ï$^!^^^ -i-ÜViij^-iMB^ 

Vppi/:hiét ïndiënën riieërvyërk zal :eeri fpi-ri1ujiërwördëiri:' ppgëst:ëld. w 
• o r i d e f s t e u i h t . -. ' ' . . ' . ' " - ' '^•o^-vföi^^o^-^sïS';:''^'-"-;--*..^ 

Ind i^llMliMil'^i^iSï^ m?f i ïliHÏSÏa^ 
Onderhoud of Definitief Reparatie Plan van het Groot Onderhoud uitgevoerd worden door de 
scheepsbemanning dient dit vooraf-in overieg met dg projeetmanager-als' miridërwërk .•--•'̂  « '•• 
geïdentificeerd te worden 

.'i • „.,:,;,_;,;;;;L.:.:f;i;j;,v.:..-:J.:u:;:î .";.-..:_lv..̂  .,:.:,..s:.È.,....i l!..!....:.',.:/... ,',̂ -.....-̂ .̂./:.i,.̂ .•--̂ ,L.-;..J-.{.i.;..-̂ ..-SSu®SÖ-!'ÉÉŝ  
De meer- minderwerkprocedure gaat in na ondertekening van de Projectovereenkomst De 
procedure eindigt na einde uitvoeringsfase 

6.8 ARBO, Miljeu en Materiele Veihgheid 
'}. '.'''^.:-;''}'%&-§ii^ 

Binnen het Mannebednjf is een regeling vastgesteld ten einde de belegging van 
verantwoo/delijkheden ten aanzien van Arbeidsomstandigheden, milieu en matenele veiligheid 
vast te leggen tussen de ADMB, CZSK en externe werkgevers gedurende onderhoud van een 
eenheid bij of door het Mannebednjf, te weten "ACZSK DOST 202- RMB 017, Standaard regeling 
ARBO, Milieu en Matenele Veiligheid ten behoeve van eenheden in onderhoud" 

Hoewel in deze regeling de nadruk-'wordt gelegd op de relatie tussen CZSK en het Mannebednjf is 
deze ook van kracht voor het onderhoud van Koninklijk Jacht De Groene Draeck 

•: Deze;jregeJ|ng-ibestaati.naa5t :de. wettelijke wet^.en regelgeving. Daar waar de.regels van rëgeling in"-
-: teg.enspraa.k zijnvmetrandereiwet-eni r̂ ^̂  prevaleert de -hogere 'wet-en regelgevirig: Iri ; 

situaties waarvoor geen regels staan, dient zoveel mogelijk gehandeld te worden in de geest van 
de regeling. -..:.:- -..-,—.-:.-..•.-. • • •-•-- -- - ••• •-• • 

Voor uitvoenng van controle op nalevenng van de regelingen op het gebied van ARBO en Milieu is 
,: een KAM cpprdmator.toeg'evo.egd- aan •het-projectteam: Deze KAM coordinator zah tijdens dé • • 
.;vopr.bereidingen:van het-project-ondersteuning bij het opstellen van het ARBO Objéct Plan [AOP] 
- en,de Taak-RISICO Analyse::[TRA]':: Gedurende de uitvoenngsfase van het project zal dè KAM' • 
;;cppi:dinatQr periodieke;mspectiesiuitvoeren en de.bev 
.: De-KAM :Goordmaton:is%daarnaasttevens op verzoek uit te nodigen yoör;hetNëvei'én: vari-éxpëi^^^ 
•en advies:omtrent:ARBO:.:en Mllieu^zaken; 

.Het ARBO-;0.bject,.RIan::inclusief,de Taak.Risico Analyse is-opgenomen in bijlage X-

6 9 Beveiligingsaspecten 

Het project.heeft de,classificatie, vertrouwelijk- -
Dit,houdt m het kort:in dat.geen:specifieke informatie over dit project buiten de'grenzën vari hèt 
Marinebedrijf .dient-te: worden verspreid.:' 

;Persvoorlichting zal. uitsluitend plaatsvinden via de Rijks Voorlichtings Dienst 

Intern.:het:.Mar|neb.edrijf; wordtrhetaantal; betrokkenen beperkt gehouden. Aan een iedër diè -' 
werkzaamheden verncht-tenrbehoevei^van dit projectwordt gemeld zeer térUghoUdérid te zijri'in de' 
informatie verstrekking betreffende zijn/haar werkzaamheden 

Ten tijde.-van-,:de.werkzaamheden.;aan;de-^romp zal de har Worden voor 
onbevoegden Een béveiligingsfunctionans zal hierop toezien Tevens zal de 
;beyeilig|ngsfunctipnarisveen registratie bijhouden van de përsoneri die aari bf op De Gl'oëné Draeck 
werkzaam zijn 
;Gedurende .de,werkzaamheden::aan de romp zullen schermen worden-'gèplaatstter brittrëkkirig'vari : 
het zicht van buitenaf 

.Status:.,Definitief " . ' ' ' ' " ' " ' / ' ^ v l / ' : ^ : ! :;.'':9:van;:1-l 
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6 10 Projectrisico's 

Q hj/! i | t ika i j s ; . v ^ /i .:h ét,prajjeGt::,b) ri i^{éi^|dè/|est^ 
kaders te vergroten is een aantal risico s gedefinieerd Per nsico is zijn beheersmaatregelen 
opgenomen Zie tabel I I 

l^echnische risico's 
Risico , , Beheersmaatregel 
Onduidelijke 'beschrijving activiteiten Wiriterohdèrhdud :£ Nauw overieg scheepsbemanning; 

Expentise.werkvoorbereiding en 
uitvoejend personeel " » 

Onbekendheid met.herstelwerkzaamheden Groot 
Onderhoud 

.;Expertise,.van.-engineenng en 
uitvoerend personeel, 

' Stejpost opgenomên voor onvoorziene' 
werkzaamheden 

- •• ';ySi:?;•*S;̂ ^̂ •̂ Ĵ 1:ffli¥K« -;:;̂ ;;V:H.Ï :;'tc'S..!':̂ ," ::r-?>vKâ i .;sj.:i;;i|̂ vge:af-fi-i:;e>vr:via!i;:-,R^ .i.;:-;.̂ :-;:;- -
Financiële risico's 
Risico Beheersmaatregel 
Huidige matexproblemen Mannebednjf 

- •-• -' -Ur;;' .̂ C•̂ M^̂ .':̂ •2:f::̂ ii:̂ .::::}̂ :.•:Z'̂ S -̂ '̂ ^^^ •?:/ "̂ Tî î -̂ '-f̂ '̂̂ -̂ v /̂:-;! n--;r \ '^:b:^ 

Vroegtijdig matenalen aanvragen, 
-Nauw. contact onderhouden met 
materiaalplanning, 
Motivatie opstellen te besteden kosten 

Toekomstige bezuinigingen Defensie Vroegtijdig materialen aanvragen 
Nauw contact onderhoud met ' ''=• -- ': ' • 
matenaalplanning . • - - : 

Ingehuurde.-specialisten - - • - • ^^QpVangier^ • 
.:Ma>inebedr.ijfpersoneel;'; .-
:-Binnen budget-GD-vspeciallsten - - • 
inhuren/uitbesteden , 

Procedure handhavingj'uitgaven !.- •--.• i: . Procedure bekendstellen tekenen VTI's 
door projectmanager. 
Werkvoorbereiding geeft , vooraf aan 

• welke matenalen: besteld- wórden •• '" • -'.•-' 

Organisatorische risico's '•' --••r-:5w:;;p?f;pïï§-0/;5:;̂ ^ 
Risico Beheersmaatregel 
Projectuitvoenng in Produktgroep Klein Boven Watér^ in 
oprichting • ; ' -• • -•.-• 

Nauw contact onderhoud met ; . 
projectteamleden; . . :^ :• . -.-. , 

.Werkafspraken:maken met i-:: --
afdelingsmanagers; • 
Draagvlak voor het project binnen het 

:'Mariinëb.ëdif:ijfï/-;:ï̂ ;«:.,r.::v>-;M^ 
Mëdia-:bël<èndheid ;k̂ :•̂ ^̂ :?̂ :-̂ ;̂ ^̂ •-;̂ ŝ ; PersvooHichting uitsluitend via Rijks 

Vooriichtings Dienst; • 
Uit zicht onttrekken proiect 

Samenkomst ovenge projecten MB Tijdiglafspraken .maken :mvb.t; . : 
capaciteitsbeslag 

.Qnbekendiqeid.projectmatig werken-KLV Veel contactmomenten 
projectmanager en organisatie KLV 

G.een.directe toewijzing uitvoerend persóneél •Tijdig afspraken makenim.b:t. 
capaciteitsbeslaq . . .. 

Kwaliteits r isico's 
Risico: -, .. Beheersmaatregel 
Niet alle reparatieposten voorzien Van kwaliteitsnorm Afniameidii^ ; 

Tussentijdse controle engineers; 
Afname werkzaamheden door 
engineers - . . . ,.•,../ 

•Status;?-Dëfiriifiéf 10 van- l i 
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