
Wijzigingsovereenkomst betreffende de reconstructie van 
Rijksweg 2 en de aanleg van 
gemeentelijke wegen in het 
plangebied Hooggelegen 

UTI-7801 B 

Partijen 

1. de Minister van Verkeer en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan en 
als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Directeur Wegen en Verkeer van 
Rijkswaterstaat Utrecht, de heer hierna te noemen: "het 
Rijk"; 

2. de Gemeente Utrecht, te dezen .. or'hf-c,no 

Directeur Stadsontwikkeling, de heer 
noemen: "de Gemeente". 

Overwegende dat: 

I. Partijen met de "Overeenkomst betreffende de reconstructie van Rijksweg 
2 en de aanleg van gemeentelijke wegen in het plangebied Hooggelegen" 
UTI-7801 afspraken hebben gemaakt over de inpassing van de te 
verbreden A2 en het uitvoeren van werkzaamheden voor de Gemeente 
door het Rijk; 

11. door het gezamenlijk optrekken in het monitoren van reistijden in en om 
het plangebied Hooggelegen, een uitbreiding nodig is voor het plaatsen 
van nummerplaat registratieapparatuur. Dat in dit kader reeds een 
intentieverklaring (UTI-8004) door partijen is ondertekend (d.d. 01 
augustus 2008); 

KOMEN DE VOLGENDE WIJZIGINGEN OVEREEN: 

In de overeenkomst zelf: 

Artikel 2: Doel van de overeenkomst 
2.2 Aanpassing en toevoeging van de tekst: 

Bij deze overeenkomst behoren 4 bijlagen te weten: 

- Bijlage 0; Bijbestelling extra nummerplaatregistratie apparatuur 

Artikel 3: Omschrijving projectdeel Hooggelegen 
3.1 Toevoeging van het projectonderdeel : 

de aanleg van nummerplaat registratieapparatuur; 
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Artikel 4: Verplichtingen van het Rijk 
4.2 Toevoeging van bijlage D in de tekst: 

Het projectdeel A2 Hooggelegen wordt onder regie en 
verantwoordelijkheid van het Rijkl met inachtneming van het gestelde in 
de artikelen 1 tot en met 31 op basis van de in Bijlage AI BI C, D en 
brieven 1 tjm 3 opgenomen afspraken gerealiseerd. Na realisatie van het 
project zal het Rijk verantwoording afleggen aan partijen. Het Rijk draagt 
geen regie en verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het 
gemeentelijke deel van de nummerplaat registratieapparatuur uit Bijlage D 

Artikel 6: Kosten en kostenverdeling 
Toevoegen van het volgende lid: 
6.6 De kosten van de gemeentelijke bijbestelling Extra nummerplaat 

registratieapparatuurl zowel realisatie als beheer en onderhoud (B&O), 
zoals gespecificeerd in bijlage DI bedragen voor de Gemeente richting het 
Rijk € 728.469,33 excl. BTW. 

Artikel 7: Betalingen 
Toevoegen van het volgende lid: 
7.5 Het bedrag als genoemd in artikel 6.6 wordt door de Gemeente in 3 

termijnen betaald. 
• De eerste termijn bij opdrachtverlening, ter grootte van ca. 20% 

van de realisatiekosten, zijnde € 135.000,00 excl. BTW. 
• De tweede termijn bij oplevering realisatiedeel, ter grootte van ca. 

80% van de realisatiekosten, zijnde € 536.000 100 excl. BTW. 
• De derde en tevens laatste termijn bij ingaan 28 jaar onderhoud op 

01 januari 2010, ter grootte van € 57.469 /33 excl. BTW. 
Indien in de periode tot 01 januari 2011 gebrUik wordt gemaakt, na 
wederzijds overleg, van de reservering zoals bedoeld in Bijlage 2 onder 
2.d, wordt het bijbehorende overeengekomen bedrag separaat bij de 
Gemeente in rekening gebracht. 

Artikel 9: Oplevering en overdracht 
Toevoegen van de volgende leden: 
9.4 Het gemeentelijke deel van de nummerplaat registratieapparatuur (Deel B 

uit Bijlage D) wordt na in gebruikname overgedragen aan de Gemeente. 
Het beheer en onderhoud wordt tot 01 januari 2011 betaalt door het Rijk. 

9.5 Het Rijks deel van de nummerplaat registratieapparatuur (Deel A uit 
Bijlage D) wordt op 01 januari 2011 overgedragen aan de Gemeente. 

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Utrecht op 

te Utrecht I 

datum: ... 2,-:-,1 e Ó 

te Utrecht 
datum: ....... . 
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Realisatie, beheer en onderhoud 
nummerplaat registratieapparatuur voor het 
meten van verkeersgegevens 

Bijlage D bij de Overeenkomst betreffende de reconstructie van 
Rijksweg 2 en de aanleg van gemeentelijke wegen in het plangebied 
Hooggelegen 

Versie: 1 

Namens het College van Namens de Minister van Verkeer en 
Burgermeester en Wethouders van de Waterstaat 
gemeente Utrecht, vastgesteld bij 
Collegebesluit d.d. 15 mei 2007 

Datum: 

n"nnr\M kkeling 
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O. Documenten 
Documenten behorende bij deze bijlage 
1. Intentieverklaring UTI-8004, d.d. 01 augustus 2008 
2. Werkpakket 78A Reistijdenmeetsysteem OWN 
3. SLA-85064-WP78b 

1. Inleiding 

(UTI-8004) 
(WP78A-2) 

Op 01 augustus 2008 hebben partijen de intentie uitgesproken voor de aanleg en 
beheer en onderhoud van nummerplaat registratieapparatuur in en om het 
plangebied Hooggelegen. In de periode na 01 augustus 2008 hebben partijen 
nadere afspraken gemaakt over aantallen camera's, locaties en beheer en 
onderhoudsvoorwaarden. In deze Bijlage D worden deze nadere afspraken 
overeengekomen en van een financiële verrekening voorzien. De basis is de 
Intentieverklaring UTI-8004 (d.d. 01 augustus 2008). 

2. Voorwaarden en afspraken 
a. De afspraken zoals vastgelegd in de Intentieverklaring UTI-8004 blijven 

onverkort van toepassing. 
b. De nadere specificatie van de in de Intentieverklaring genoemde bedragen is 

opgenomen in deze Bijlage D. 
c. Aanvullende afspraken ten aanzien van beheer en onderhoud zijn vastgelegd 

in SLA-85064-WP78b. 
d, Naast de reservering uit de Intentieverklaring UTI-8004 voor werkzaamheden 

gedurende de looptijd na realisatie, neemt de Gemeente tevens een 
reservering op van 86,500 € excl, BTW voor onvoorzien en mogelijke 
wijzigingen tijdens de realisatiefase. Na de realisatiefase vindt eventuele 
verrekening plaats ten laste van deze reservering op basis van een offerte van 
de opdrachtnemer van het Rijk, 

e, De apparatuur behorende bij deel A wordt aan de Gemeente overgedragen op 
01 januari 2011, de apparatuur behorende bij deel B wordt aan de Gemeente 
overgedragen op het moment van ingebruikname. 

3. Functionele specificatie 
De functionele specificatie zoals vastgelegd in Bijlage 1 van de Intentieverklaring 
UTI-80041 en vertaald in Werkpakket 78AI blijft onverkort van toepassing, 

4. Locatie camera's 
De locaties zoals aangegeven in Bijlage 2 van UTI-8004 worden vervangen door 
de locaties zoals aangegeven in Bijlage 1 van WP78A. 

5. Beheer en onderhoud (SLA) 
De eisen ten aanzien van beheer en onderhoud voor de periode tot 01 januari 
2014 zijn vastgelegd in SLA-85064-WP78b tussen Gemeente Utrecht en Vialis. In 
de periode tot 01 januari 2011 is het Rijk het formele aanspreekpunt ten aanzien 
van de uitvoering van de SLA, na 01 januari 2011 is dat Vialis BV. Tot 01 januari 
2011 verzorgt het Rijk de factuurafhandeling en betaling. De Opdrachtnemer van 
het Rijk verzorgt, onder regie van het Rijk, de rapportage tot 01 januari 2011. 
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6. Specificatie en verrekening kosten 
Onderstaand is een nadere specificatie en verdeling van de kosten van de 
nummerplaat registratieapparatuur. De Gemeente betaalt € 728.911,17 excl. 
BTW aan het Rijk. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

Kosten Gemeente realisatie delen A+B (incl. 1 jaar B&O) € 670.624,44 
Plus kosten Gemeente B&O jaar deel B € 57.844,89 + 
Bijdrage Gemeente richting Rijk € 728.469,33 

Kostenopstelling Nummerplaat registratieapparatuur 

Stichtirgskosten 
Engineering Alliantie 
1 jaar onderhoud 

45% 55% 

subtotaal 1 I 

DeelS 
Stichtingskosten, 
Engineering Alliantie 
1 jaar onderhoud 
subtotaal 

DeelS 
jaar 2 
jaar 3 
jaar 4 
jaar 5 
subtotaal 

Reservering 

Onvoorzien, afronding 
en mogelijke 
wijzigingen (realisatie 

100",{, 

( -- ---
--~.-

Te verrekenen door GU met RWS 
Te verrekenen door GU met Vialis r> 
Reservering GU 
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