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Annex I De vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden 
verkregen 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 

 

 

Artikel 1.  Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

 

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan 

de Opdrachtgever verleend voor in de Overeenkomst voorgeschreven activiteiten, 

tenzij in de Overeenkomst anders aangegeven:  

 

Besluit / 

Instrument Wet Activiteit 

Bevoegd 

gezag Opmerking 

Vergunning Natuur-

beschermings

wet 1998 

Grenzen werkterrein binnen 

Natura 2000 gebied. 

Grenzen werkterrein binnen 

beschermingszones volgens de 

Europese Vogelrichtlijn en 

Habitatrichtlijn. 

Provincie 

Zeeland / 

Ministerie van 

ELI 

Met de uitvoering niet 

starten voordat een 

vergunning is verleend. 

Ontheffing Flora- en 

Faunawet 

Activiteiten waarvoor een 

ontheffing van toepassing is 

(meestal vallen activiteiten binnen 

Gedragscode en is een ontheffing 

niet nodig). 

Ministerie van 

ELI 

Met de uitvoering niet 

starten voordat een 

ontheffing is verleend. 

Beoordelingsbes

luit 

MER-

beoordeling 

Beoordeling of een MER-

procedure al dan niet noodzakelijk 

is. 

Provincie 

Zeeland 

Met de uitvoering niet 

starten voordat een brief 

met de uitkomst van deze 

beoordeling binnen is. 

Vergunning Waterwet - Goedkeuring in het kader van de 

Waterwet. (Voorheen Wet op de 

Waterkering) 

- Vergunning t.b.v. activiteiten 

voorgeschreven in de 

overeenkomst in, op, nabij 

waterkeringen (zoals het ophogen 

van strandjes, het vestigen van 

een tijdelijk depot op een 

waterkering, 

baggerwerkzaamheden, etc.). 

Provincie 

Zeeland 

 

Beheerder 

 

 

 

 

 

 

Met de uitvoering niet 

starten voordat een 

goedkeuring of vergunning 

is verleend. 

Omgevings-

vergunning 

Divers Enkel noodzakelijk als er in het 

kader van de dijkwerkzaamheden 

bijvoorbeeld sloop- of 

kapwerkzaamheden plaatsvinden. 

Gemeente Met de uitvoering niet 

starten voordat een 

vergunning is verleend. 

Melding Melding 

Activiteiten-

besluit 

Melding van het in gebruik nemen 

van een tijdelijk depot (type B). 

Gemeente Met de uitvoering niet 

starten voordat een melding 

is gedaan. 

Melding Boswet Melding van het doen vellen van Dienst Landelijk Met de uitvoering niet 
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een houtopstand (enkel bij kap- 

en herplantwerkzaamheden). 

Gebied starten voordat een melding 

is gedaan. 
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Annex II Planning 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 

 

 

In overeenstemming met artikel 2, lid 5 van de Basisovereenkomst en met 

inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de 

uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de 

Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen: 

 

Nr Raakvlak Toelichting Datum 

aanvang 

Datum 

gereed 

1 Werkzaamheden aan Primaire 

waterkering 

Wettelijke bepaling met 

betrekking tot werkzaamheden 

aan de primaire waterkering in 

relatie tot stormseizoen 

na 1 april 2012 voor 

1 oktober 2012 

2 Werkzaamheden tussen dp 

875 en dp 879 

Voorkomen van het broeden 

door vogels 

voor 

15 maart 2012 

 

3 Werkzaamheden tussen dp 

869 en dp 872  

Fasering voor recreatie   voor 

15 juni 2012 

4 Werkzaamheden tussen dp 

887 en dp 900 

Fasering voor recreatie   voor 

15 juni 2012 

5 Werkzaamheden ter plaatse 

van het schor tussen dp 906 

en dp 916 

Fasering i.v.m. broedende 

vogels t.p.v. schor 

na 15 juli 2012  

6 Werk gereed  Voor aanvaarding door 

Opdrachtgever 

 voor 

1 november 

2012 

Met betrekking tot de mijlpaaldata en de uiterste datum van oplevering wordt verwezen naar artikel 2, lid 5 

van de Basisovereenkomst. 

 



Annexen vraagspecificatie UAV-GC  | zaaknummer: 31051228 | Stavenissepolder 

 

 

 

 

    Pagina 7 van 26 

Annex III Acceptatieplan 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 

 

 

Document(en) ter 

Acceptatie 

Uiterlijk indienen 

voor aanvang 

uitvoeringswerk-

zaamheden (dagen) 

Aantal 

exemplaren 

Acceptatie-

termijn 

(dagen) 

Eisen 

Projectmanagement 

Projectmanagementplan 

(inclusief eventuele 

onderliggende plannen per 

deelproces). 

28 dagen na 

opdrachtverlening 

2x analoog 

1xdigitaal 

14 dagen Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

Voortgangsrapport 5 dagen na afloop van 

de vierwekelijkse 

periode 

2x analoog 

1xdigitaal 

7 dagen Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

 

Werkplan duurzaamheid 28 dagen na 

opdrachtverlening 

2x analoog 

1xdigitaal 

14 dagen Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

     

Omgevingsmanagement 

Bewegwijzeringplan 14 dagen vóór 

aanvang 

transportbewegingen 

1x analoog 

1x digitaal 

7 dagen Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

 

Vaarwegmanagementplan 21 dagen vóór 

aanvang betreffende 

werkzaamheden 

 

1x analoog 

1x digitaal 

14 dagen Annex XIV 

     

Technisch management 

Verificatieplan Bij PMP 2x analoog 

1xdigitaal 

21 dagen Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

 

Keuringsplan Bij PMP 2x analoog 

1xdigitaal 

14 dagen Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

 

Opleverdossier Vóór oplevering 2x analoog 

1xdigitaal 

14 dagen Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

 
Plan vrijkomende materialen  
 
 

21 dagen vóór start 

Uitvoeringswerkzaam-

heden 

2x analoog 
1x digitaal 

 

14 dagen Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

Werktekeningen 15 werkdagen vóór 

start 

Uitvoeringswerkzaam-

heden 

1x analoog 
1x digitaal 

10 

werkdagen 

Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

     

Projectbeheersing Projectbeheersing 

Overall planning Bij PMP 4x analoog 14 dagen Vraagspecificatie deel 
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1xdigitaal 2 (Proces) 

 

 

                               Financieel management 

Termijnstaat 28 dagen vóór 1e 

betalingstermijn 

2x analoog 

1xdigitaal 

14 dagen Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

Verzoek tot aanvraag 

Prestatieverklaring 

 2x analoog 

1xdigitaal 

14 dagen Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

Bankgarantie Vóór de opdracht 

verlening 

1x analoog 7 dagen Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

                               Projectondersteuning 

V&G-plan 28 dagen na 
opdrachtverlening 

2x analoog 

1xdigitaal 

14 dagen Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

Eigen Verklaring 

(Zelfstandige Hulppersoon) 

conform Bijlage 4 

Vraagspecificatie deel (2) 

Proces 

5 dagen vóór Start 

Werkzaamheden 

zelfstandig 

hulppersoon 

2x analoog 

1xdigitaal 

 Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 

Calamiteitenplan 
 

28 dagen na 

opdrachtverlening 

2x analoog 

1x digitaal 
14 dagen Vraagspecificatie deel 

2 (Proces) 
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Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 

 

 

Niet van toepassing 
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Annex V Vrijkomende materialen 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 

 
 

Artikel 1 Algemeen 

 
1. Alle vrijkomende materialen vervallen aan de Opdrachtnemer, tenzij in een 

specifiek geval anders is aangegeven door de Opdrachtgever. Zie hiervoor ook 
artikel 4. 

2. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij de 
realisatie van het Werk uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v door 
ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond 
en/of baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal. 

3. Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden 
te worden gehouden. 

4. Vrijkomende materialen dienen, zoveel mogelijk, functioneel in het Werk 
hergebruikt te worden. 

5. De materialen die in het Werk vrijkomen worden onderverdeeld in 
“afvalstoffen” (zie artikel 2 van deze annex) en “niet-afvalstoffen” (zie artikel 3 
van deze annex). 

6. Het afvoeren en verwerken van vrijkomende materialen dient plaats te vinden 
conform het Besluit bodemkwaliteit, de Wet Bodembescherming en de Wet 
Milieubeheer. 

 

Artikel 2 Afvalstoffen 
 

1. Onder afvalstoffen vallen alle uit het Werk vrijkomende stoffen en materialen, 
die vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals in de wet Milieubeheer, 
behoudens de materialen bedoeld in artikel 3, eerste lid en overigens indien in 
een specifiek geval anders is aangegeven door de Opdrachtgever. 

2. Onder afvalstoffen valt ook het veek en zwerfvuil wat zich binnen het 
werkgebied bevind.  

3. Afvalstoffen dienen, door en voor rekening van de Opdrachtnemer, te worden 
afgevoerd naar en afgeleverd aan een door het bevoegd gezag erkende 
verwerker of te worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende 
inzamelaar. Indien de betreffende verwerker of inzamelaar kosten in rekening 
brengt voor het accepteren van de materialen, zijn deze kosten voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 

 
 

Artikel 3 Niet-afvalstoffen 

 
1. Onder niet-afvalstoffen vallen alle uit het Werk vrijkomende materialen die niet 

vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de wet Milieubeheer 
en alle vrijkomende materialen die de interventiewaarde van het Bbk niet 
overschrijden. 

2. Op het moment dat niet-afvalstoffen uit het Werk vrijkomen, worden deze 
eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en 
risico. Op dat moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, 
zoals bedoeld in de regelingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84 BW. 
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Artikel 4 Onderzoek 
 

1. De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de 
verwijdering de milieukundige kwaliteit vast te stellen door middel van een 
milieukundig onderzoek. Milieukundige onderzoeken dienen conform de 
geldende onderzoeksnormen en door daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau 
te worden uitgevoerd. De Opdrachtnemer dient nader onderzoek zoals 
partijkeuringen uit te voeren welke door het Bevoegd Gezag en de "ontvanger" 
dienen te worden geaccepteerd. De kosten voor deze onderzoeken zijn voor 
rekening van de Opdrachtnemer. 

2. De Opdrachtgever heeft een deel van de in het Werk aanwezige materialen 
indicatief onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in de 
documenten genoemd in Vraagspecificatie deel 1 (Eisen). 

 
 

Artikel 5 Vrijkomende materialen verblijvend aan de Opdrachtgever 
 

1. De vrijkomende vlakke betonblokken 50x50 cm en Haringmanblokken welke 
niet worden verwerkt in de nieuwe glooiing, schoonmaken en met 
tussenruimte gesorteerd optassen op een nader aan te wijzen depot op 20 km 
rijafstand van het Werk 

2. De Opdrachtnemer dient 1000 m2 basaltzuilen, vrijkomend uit het Werk, te 

laden en te vervoeren naar een depot in de buurt van Kats met een enkele 

reisafstand van circa 60 km. Deze basalt dient vrij te zijn van puin- en 

vlijlagen en andere fysische verontreinigingen. 
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Annex VI Overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers / 
Coördinatieovereenkomst 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 

 

 

Aard van de werkzaamheden Voorziene tijdstip van 

uitvoering 

Coördinatie door 

   

   

   

   

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coördinatieovereenkomst 

 
Niet van toepassing. 
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Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 
huren en vrachten 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 

 

 

Artikel 1 Algemeen 

 
1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van aanbesteding 

van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk wijzigingen optreden 
zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de 
Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex. 

 

 

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag 

 

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag 
dient de volgende formule te worden gehanteerd: 

 

 

 

 

 

waarin: 

V = het bedrag dat voor een productgroep per termijn verrekend 

wordt; 

Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende 

productgroep geldend op de einddatum van de termijn 

waarover verrekening plaats vindt; 

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende 

productgroep geldend op de datum van aanbesteding; 

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals 

aangegeven in lid 2; 

Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als 

eerste geaccepteerde termijnstaat en planning, hierna: het 

initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- 

en/of prijswijziging plaatsvindt. 

 

 
2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in 

aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan 
weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de 
Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te worden 
gehanteerd.   

 

TbLb
La

LaLn
V ××

−
=
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Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 van de 

Basisovereenkomst gelden de volgende kostenbestanddelen en percentages: 

productgroep 01 gasolie met hoog accijns Lb = 8 % 

productgroep 14 betonproducten Lb = 40 % 

productgroep 16 breuksteen Lb = 7 % 

productgroep 22 asfaltbitumen Lb = 1 % 

 
3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van 

oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en, 
indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode. 

 
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de 

termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor 
de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. 
Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden 
geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd. 

 
 

Artikel 3 Verrekening 

 

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële 
termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de datum 
van aanbesteding van de Overeenkomst. 

 
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk 

conform artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na 
de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend. 

 
3. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer 

opgestelde en de door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het 
bedrag. 

 
4. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste 

periode aanvangt op de eerste maandag één (1) jaar na de datum van 
aanbesteding van de Overeenkomst. 

 

Artikel 4 Facturering 

 

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te 
worden ingediend conform § 33 UAV-GC. 

 
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform 

§ 33 lid 3 UAV-GC dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt 
hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend. 

 
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na 

verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die 
van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst. 

 

Aanvullend op artikel 14 van de Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn 

van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen 

waarop de verrekening betrekking heeft. 

 



Annexen vraagspecificatie UAV-GC  | zaaknummer: 31051228 | Stavenissepolder 

 

 

 

 

    Pagina 15 van 26 

Annex VIII Stelposten 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 

 

 
Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 is bij de 
Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de 
Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen van € 25.000,= 
(vijfentwintigduizend euro) exclusief BTW. 
 
Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van: 
 

Stelpostnummer Omschrijving Werkzaamheden Bedrag (euro) 

excl. BTW 

   

1 Nader door de Opdrachtgever op te dragen kleine leveringen en 

werkzaamheden, welke niet zijn voorzien in dit contract en die niet 

de functionele specificatie van de Overeenkomst beïnvloeden. 

 

25.000,== 
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Annex IX Bankgarantie 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 

 
 

De ondergetekende        1)  

gevestigd te        2) 

hierna te noemen ‘de Borg’, 

 

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende 

verweermiddelen, 

 

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 

gevestigd te ’s –Gravenhage 

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’ 

 

tot borg voor de richtige nakoming 

 

Door        3) 

gevestigd te        4) 

 

door        3) 

gevestigd te        4) 

 

door        3) 

gevestigd te        4) 

 

door        3) 

gevestigd te        4) 

 
hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’ 
 
 

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 

31051228 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de 

Opdrachtnemer te realiseren: 

Werk, te weten het verbeteren van de glooiingconstructie  

ter plaatse van Nieuwe-Annex-Stavenissepolder tussen dp 869+57m en dp 921 
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zulks tot een bedrag van €       , zegge      6). 

 

 

Op grond van deze bankgarantie verbindt de Borg zich op eerste schriftelijk verzoek 

van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is 

gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven 

verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, 

indien de Borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de 

Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in 

te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken 

en 

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor 

genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een 

ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de Borg is 

overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is 

gemaakt. 

 

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde 

termijn een bewijs aan de Borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder 

bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de 

bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg 

dienovereenkomstig heeft beslist. 

 

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van 

kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de 

Overeenkomst heeft voldaan. 

 

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling 

overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer 

gerechtigd de Borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen. 

 

De Borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer 

een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de 

Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de 

aangetekende brief aan de Borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te 

stemmen. 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend, 

 

 

 

Plaats        8) 

Datum        9) 

Borg        10) 
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Handtekening        11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Naam van de Borg 

2) Volledig adres van de Borg 

3) Naam van de Opdrachtnemer 

4) Volledig adres van de Opdrachtnemer 

5) Functie en naam van de vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer 

6) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 

Basisovereenkomst) 

7) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17 

Basisovereenkomst) 

8) Plaats van ondertekening 

9) Datum van ondertekening 

10) Naam van de Borg 

11) Handtekening van de Borg 
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Annex X Verzekeringen 

Bij Overeenkomst met zaaknummer: 31051228 

 

 

Niet van toepassing. 
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Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 

 

 

Niet van toepassing. 
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Annex XII Wijzigingen op de UAV-GC 2005 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 

 

 

De UAV-GC 2005 is van toepassing met inachtneming van het volgende: 

 

§ 33 Betaling. 

33-7 De tekst “4 weken” wordt vervangen door “30 kalenderdagen”. 

 

§ 38 Zekerheidstelling. 

§ 38, lid 7 en lid 8 zijn niet van toepassing. 

 

§ 40 Intellectuele eigendomsrechten. 

In § 40, lid 2, wordt “wetgeving” vervangen door “wet- en regelgeving”. 

 

Het bepaalde in § 40, lid 3, vervalt en wordt vervangen door: 

“Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de 

Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in 

onderdelen daarvan in herhaling te realiseren.” 

 

Het bepaalde in § 40, lid 13, vervalt en wordt vervangen door: 

“Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt, verleent hij om 

niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie voor toepassing in werken 

van de Opdrachtgever.” 

 

§ 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst: 

“De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk 

het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, 

arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit 

meebrengen.” 

 

§ 42 In gebreke blijven, onvermogen, of overlijden van de Opdrachtgever 

 

42-1 de tekst in regel 4 en 5 : “… aanspraak op vergoeding van rente tegen het 

wettelijk percentage …” wordt gewijzigd in: “… aanspraak op vergoeding van 

rente overeenkomstig artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk 

percentage bedoeld in artikel 6:120, tweede lid, Burgerlijk Wetboek …”. 

 De laatste zin ‘De rentevordering………rente’ vervalt. 

 

42-2 de tekst in regel 6 en 7: “… wordt het in lid 1 bepaalde  

percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd  

en …” vervalt. 

 

§ 44 Kostenvergoeding en/of termijnsverlenging 

 

44-5 wordt aangevuld met de volgende tekst: 

 "Kosten ten gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst worden, ongeacht de 

omvang van de wijziging, tot € 2.500.000,-- verrekend tegen de prijzen welke 
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de Opdrachtnemer op de bij inschrijving ingediende Bijlage H "Staat van 

prijzen per eenheid" heeft weergegeven. 

 

§ 47 Beslechting van geschillen 

Aan §47 UAV-GC 2005 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 

47-6 In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de Werkzaamheden 

op vordering van de Opdrachtgever volgens zijn aanwijzingen voort te zetten, 

tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en 

onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten 

voortvloeien. 

47-7 Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou 

ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot 

zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de 

Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanig 

betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de 

erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer. 

 

 

Toelichting op de UAV-GC 2005 

Daar waar een paragraaf in de UAV-GC 2005 geheel of gedeeltelijk is gewijzigd, dient 

de toelichting op die paragraaf met inachtneming van die wijziging te worden gelezen. 

Daar waar een paragraaf niet van toepassing is verklaard, is ook de toelichting niet 

van toepassing. 

 

 

Aansprakelijkheid 

 

Voor wat betreft de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gelden de regelingen als 

opgenomen in de UAV-GC 2005, met dien verstande dat: 

a) de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade als bedoeld in hoofdstuk 6 

van de Wet Ruimtelijke Ordening (planschade); 

b) de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor omvangrijke maatschappelijke 

gevolgschade; 

c) de Opdrachtnemer onderdelen van het Werk garandeert als vermeld in een bij 

de Vraagspecificatie gevoegde annex XV Garanties. 
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Annex XIII Begripsbepalingen 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 
 

 

Begrippen en Definitielijst specificatie 

 

Waterkering Constructie die oppervlaktewater begrenst en tegenhoudt zodat het 

achtergelegen gebied niet kan overstromen.  

 

Geotextiel Een weefsel (woven) of vlies (nonwoven), wat samengesteld is uit 

kunststofgarens of -vezels van polypropeen en wat functioneert als 

grondfilter of scheidingslaag. 

 

Bekleding De constructie waarmee de waterkering wordt bekleed om de 

golfbelasting te kunnen weerstaan. Deze kan bestaan uit steen, 

beton, asfalt, klei, gras of andere golfbestendige materialen. 

 

Werkterrein Het gebied wat beschikbaar gesteld wordt door de Opdrachtgever 

om de Werkzaamheden ten behoeve van deze Overeenkomst te 

verrichten. 

 

Volledig penetreren Volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met 

penetratiemateriaal over de gehele dikte en over het gehele 

oppervlak van de laag zodanig dat alle steenstukken volledig zijn 

ingebed in het penetratiemateriaal. 

 

Vol en zat penetreren het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met 

penetratiemateriaal over de gehele dikte en over het gehele 

oppervlak van de laag zodanig dat de steenstukken in de bovenste 

laag voor minimaal 50% zijn ingebed in het penetratiemateriaal. 

 

Patroon penetreren het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met 

penetratiemateriaal over de gehele dikte en over het aangegeven 

patroon oppervlak van de laag zodanig dat de steenstukken in de 

bovenste laag voor minimaal 50% zijn ingebed in het 

penetratiemateriaal. 

 

ECO-toplaag Onder een ECO-toplaag wordt verstaan een extra toplaag van 3 tot 

5 cm dikte op het betonelement met een grove structuur zodat een 

goede aanhechting van vegetatie mogelijk is. De toplaag bestaat uit 

gebroken lavasteen en dient  uitgewassen te zijn. De ECO-toplaag 

wordt niet meegerekend bij de voorgeschreven hoogte. 

 

Vezels Vezels, meestal cellulosevezels of minerale vezels, zijn 

afdruipremmende stoffen, die worden gemengd met bitumen om de 

viscositeit te verhogen. Hiermee wordt de ontmengingsgevoeligheid 

van asfaltmengsels verminderd. 
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Waterremmende 

onderlaag 

Slecht doorlatende en niet-verwekingsgevoelige laag van klei of 

ander materiaal die  wordt aangebracht onder een bekleding om de 

intreding van water in het dijklichaam te beperken en 

grondmechanische instabiliteit van de bekleding te voorkomen. 

 

Waterslot Constructie die een watervoerende filterlaag (steenslag, puin- en 

vlijlagen) aan de bovengrens van een waterdichte bekleding afsluit 

zodat toetreding van water en wateroverdrukken onder de 

bekleding voorkomen worden. 

 

Dijkmeubilair Op de dijk aanwezige voorwerpen die niet tot de waterkerende 

constuctie behoren, zoals dijkpalen, bolders, borden en banken. 

 

MKI Milieu Kosten Indicator 

Duurzaam 

geproduceerde zuilen 

Duurzaam geproduceerde betonzuilen zijn betonzuilen die bij de 

productie qua duurzaamheid beter zijn dan conventionele 

betonzuilen. De MKI per ton moet kleiner zijn dan 8 op basis van 

DuBoCalc  
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Annex XIV Verkeersmanagement 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 

 

Niet van toepassing. 
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Annex XV Garanties 

Bij Overeenkomst met Zaaknummer: 31051228 
 
 

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de 

daarbij vermelde periode. 

De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode 

blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen. 

 

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet 

langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer 

voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het 

onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) 

voldoet aan de vermelde eisen. 

 

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn 

vermeld waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn 

aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet 

zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke 

aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere 

sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de 

Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren. 

 

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de 

Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van 

factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen. 

 

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het 

kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer. 

 

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de 

Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat 

deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de 

hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de 

desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert c.q. 

verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt 

vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. 

Paragraaf 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige 

toepassing. 

 

 

 

 

 




