
UTI-8004 Intentieverklaring met betrekking tot het aanvullen van de 
"Overeenkomst betreffende de reconstructie van Rijksweg 2 
en de aanleg van gemeentelijke wegen in het plangebied 
Hooggelegen (UTI-7801)" ten behoeve van realisatie, beheer 
en onderhoud van nummerplaat registratieapparatuur voor 
het meten van verkeersgegevens. 

De ondergetekenden: 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de 
staat der Nederl~oordigd door de directeur Wegen en Verkeer van Rijkswaterstaat 
Utrecht, de heer~Îerna te noemen "het Rijk", 

en 

de Gemeente Utrecht, gevestigd te Utrecht, ten deze 
Projectbureau Leidsche Rijn, de heer· •••• 

ig vertegenwoordigd door de directeur 
, hierna te noemen "de Gemeente", 

spreken de onderstaande intentie uit 

de "Overeenkomst betreffende de reconstructie van Rijksweg 2 en de aanleg van gemeentelijke wegen 
in het plangebied Hooggelegen (UTI-7801)", gesloten tussen het Rijk en de Gemeente d.d. 17 
september 2007 aan te vullen, met als doel: 

.. Het volledig werkend plaatsen door het Rijk van nummerplaat registratieapparatuur (ook wel 
License Plate Recognition afgekort tot LPR), conform de functionele specificaties zoals 
aangegeven in bijlage 1 en op de locaties zoals aangegeven in bijlage 2; 

o Het overdragen van de apparatuur van het Rijk naar de Gemeente op het moment dat het Rijk 
deze specifieke werkzaamheden in het projectdeel A2 Hooggelegen afrondt. Dat moment is 
medio 2010 gepland. 

o Het regelen van het beheer en onderhoud van de betreffende apparatuur tot aan de 
overdracht van het Rijk naar de Gemeente, waarbij de specificaties (de SLA) als bijlage aan de 
definitieve wijzigingsovereenkomst worden toegevoegd; 

o Te regelen dat op het moment van overdracht de Gemeente ook de eigenaar/beheerder wordt 
van de afgesproken SLA. Het Rijk draagt op dat moment en op dat onderdeel haar 
verplichtingen met de betreffende opdrachtnemer over; 

o Af te spreken, dat het Rijk in haar contract met de betreffende opdrachtnemer opneemt, dat 
de gestelde voorwaarden met betrekking tot beheer en onderhoud (de SLA die als bijlage aan 
de definitieve wijzigingsovereenkomst wordt toegevoegd) ook na overdracht aan de Gemeente 
onverkort van toepassing blijven voor de periode van 5 jaar na de datum van ingebruikname 
door het Rijk. 

Daarbij de volgende voorwaarden en afspraken hanterend: 
• In deze intentieverklaring wordt uitgegaan van geraamde maximumbedragen. De definitieve 

en gespecificeerde bedragen zullen, in de vorm van een open begroting, worden toegevoegd 
aan overeenkomst UTI-7801. 

" Indien overschrijding van de maximumbedragen gedurende de periode tussen de 
ondertekening van deze Intentieverklaring en het vaststellen van de gewijzigde 
bestuursovereenkomst UTI-7801 voorzien wordt, dan treden partijen hierover in overleg; 
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" Het deel van de nummerplaat registratieapparatuur (deel A), dat eerst door het Rijk gebruikt 
wordt en vervolgens door de Gemeente, komt voor 55 % ten laste van het Rijk en voor 45 % 
ten laste van de Gemeente. Het betreft een geraamd te verdelen bedrag van € 330.000,00 
excl. BTW, zijnde de stichtingskosten en 1 jaar onderhoud. 

" Het deel van de nummerplaat registratieapparatuur (deel B), dat uitsluitend ten behoeve van 
de Gemeente is, komt voor 100% ten laste van de Gemeente. Het betreft een geraamd bedrag 
van € 480.000,00 ex cl. BTW, zijnde de stichtingskosten en 1 jaar onderhoud. 

€> De beheer- en onderhoudskosten voor het tweede tot en met het vijfde levensjaar worden 
voor het deel A geraamd op € 30.000,00 per jaar excl. BTW. Dit bedrag komt voor 25% ten 
laste van het Rijk en voor 75% ten last van de Gemeente (na het tweede jaar beheer en 
onderhoud vindt de overdracht plaats); 

Cl De beheer- en onderhoudskosten voor het tweede tot en met het vijfde levensjaar worden 
voor het deel B geraamd op € 45.000,00 per jaar excl. BTW. Dit bedrag'komt voor 100% ten 
laste van de Gemeente; 

I> Indien door werkzaamheden gedurende de looptijd de nummerplaat registratieapparaten niet 
meer op de bestaande locatie gehandhaafd kunnen worden, dienen deze door de 
opdrachtnemer van het Rijk verplaatst te worden. Voor deze noodzakelijke verplaatsingen 
(Inclusief verkeersmaatregelen) wordt door de Gemeente een reservering opgenomen van € 
30.000,00 excl. BTW; 

" De verbruikskasten van de elektriciteitsvoorziening zijn niet inbegrepen in de geraamde kosten; 
.. De elektriciteitsvoorziening ten behoeve van de nummerplaat registratieapparaten wordt 

geleverd deels vanuit het gemeentelijk netwerk en deels vanuit nieuwe aansluitpunten 
aangelegd door het Rijk op naam van de gemeente. Voor zover camera's aan portalen van het 
Rijk worden gehangen zal de elektriciteitsvoorziening gedurende de levensduur door het Rijk 
worden verzorgd. Beide partijen brengen de kosten van de elektriciteitsvoorziening (behoudens 
aanlegkosten) niet in rekening bij de andere partij; 

1\ De Gemeente is verantwoordelijk voor de privacy bescherming en de melding bij het eBP, 
zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens; 

c De geregistreerde gegevens zijn tot het moment van overdracht voor beide partijen 
beschikbaar; 

o Tussen de Gemeente en het Rijk wordt nader onderzocht of financiële middelen voorhanden 
zijn om aanvullend op een aantal locaties op het hoofdwegennet nummerplaat 
registratieapparatuur te plaatsen om de dekking en betrouwbaarheid van het systeem als 
geheel te vergroten. Bij tijdige besluitvorming kan de aanvulling meegenomen worden in de 
wijziging van overeenkomst UTI-780i. 

e De bestuursovereenkomst UTI-780i wordt voor november 2008 aangepast; 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 

te Utrecht J 
datum: ... .0.1.- D 

h;( 

UTI-8004 

te Utrecht n n n IJ j ~(jtY- Z f) () J/ datum: ........ 
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Functionele eisen 

8s-0379 Meten reistijden Het reistijden systeem dient reistijden van het onderliggend wegennet te meten. 
. 

iEis-1122 Combineren r.'oeding van de systemen dient bij voorkeur van dichtbij gelegen VRI installaties verkregen te worden. Bij 
I camera's met de projectering van de systemen dient hierbij rekening te worden gehouden. 

I bestaande 
r ppparatuur 
IEis-1136 Gerealiseerde De gerealiseerde reistijd dient per minuut te worden bepaald. 

reistijd 
Eis-1138 Classificatie De voertuigtengte-categorie dient bepaald te worden. 
8s-1592 Universeel De per minuut berekende reistijden dienen per (deel) traject in een universeel formaat (realtime, 1x per 

dataformaat minuut) beschikbaar gesteld te worden zodat deze data gebruikt kan worden in andere toepassingen. 
Els-1593 Kenteken registratie Het aantal gelezen Nederlandse kentekens van motorvoertuigen op een standaard meting boven een enkele 

percentage rijstrook dient minimaal 90% te bedragen van de waarnemingen van een menselijk oog vanuit dezelfde 
positie. 

. 
Bij systemen geplaatst aan de zijkant van de weg zal het herkenningspercentage rond 75%-85% liggen. De 
kwaliteit van de reistiîden is ook bij deze percentages goed. 

Eis-1594 Communicatie De camera's dienen middels beveillgde corporate GPRS verbinding te worden aangesloten op de VTF Utrecht 
camera's naar bij Vialls. 
centrale 

Eis-1600 Opslag 6 maanden De gelezen kentekens (ge-encrypted) en de berekende reistijden dienen voor een periode van 6 maanden 
opgeslagen te worden. 

Eis-1601 OV herkenning ret systeem dient de DV-voertuigen te herkennen door middel van een lijst met OV kentekensin de 

------
_________ __ _ wegkantsystem_en. ____ _ ____ 

Eisen Beheer & Onderhoud 

11 (j ;; 

Eis-l12S 

Eis-1132 

Eis-1137 

Reservematerialen 

On-line reistijden 
rapportage 
Rapportage 
systemen 

De uitvoerend aannemer dient zorg te dragen dat reservematerialen op voorraad zijn om storingen en 
I schade/vandalisme te verhelpen voor minimaal 2 schadeJvandalismegevalJen per maand. 

Een reistijden rapportage dient on-Hne beschikbaar te ziîn. 
Een onderdeel hiervan moet zijn een rapportage van de reistijden per minuut in EXCel formaat. 
Er dient een rapportage gemaakt te kunnen worden van de kwaliteit (herkenningspercentages) en 
beschikbaarheid van de systemen per locatie. 

1 
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Eisen Beschikbaarheid & Betrouwbaarheid 
Eis-1116 On-line controle On-llne dient controle te kunnen worden uitgevoerd op de kwaliteit van het systeem (per locatie) middels 

kwaliteit systemen het herkenningspercentage. 
Eis-1591 On-Hne controle On-Jine dient de beschikbaarheid van elke meetlocatie gecontroleerd te kunnen worden. 

beschikbaarheid 
systeem 

Eis-1595 Beschikbaarheid Het reistijdmeetsysteem dient een beschikbaarheid te hebben van 95% tijdens de spitsperioden en 
systemen daarbuiten. 

Storingstijd is max 48 uur per lokatie 
---------_ .. - -

Eis Raakvlak 
Gebruik Reistijden IDe opgeslagen data dient in een format te worden opgeSlagen zodat zij hergebruikt kan worden in Vissim. 
data in Vissim 


