
2909016v2 

2 NOVEMBER 2007 

 

ZUIDAS AMSTERDAM N.V. 

en 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
als vertegenwoordiger van de Staat alsmede als zelfstandig bestuursorgaan 

en 

DE GEMEENTE AMSTERDAM 

 

OVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN 

(Hiermee wordt bedoeld een vastlegging van contractuele 
uitgangspunten en procesmatige afspraken die, na 

oprichting van ZA, in een definitieve overeenkomst zullen 
worden uitgewerkt.)  

betreffende 

DE SUBSIDIE VAN HET MINISTERIE VAN 
VERKEER EN WATERSTAAT EN DE 

REALISATIE VAN DE MODALITEITEN A10 EN 
ZWARE RAIL 

ZA.U.07.107



 

ZA.U.07.107 (2)

1 HOOFDVERPLICHTINGEN ............................................................................................. 4 
2 AANBESTEDINGEN ......................................................................................................... 6 
3 BETALING.......................................................................................................................... 6 
4 AFSTEMMINGSOVERLEG .............................................................................................. 7 
5 SCOPE, FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN, ONTWERP EN 

UITWERKING.................................................................................................................... 8 
6 RELEVANTE WET- EN REGELGEVING; VERGUNNINGEN.................................... 10 
7 TOESTEMMING BOUWWERKZAAMHEDEN ............................................................ 10 
8 ZEKERHEIDSTELLING.................................................................................................. 11 
9 VERZEKERINGEN .......................................................................................................... 11 
10 INTERFACE MANAGEMENT........................................................................................ 11 
11 PLANNING....................................................................................................................... 12 
12 REALISATIEFASE........................................................................................................... 12 
13 OPLEVERING .................................................................................................................. 13 
14 GEBREKEN/ GARANTIES ............................................................................................. 13 
15 BEHEER EN ONDERHOUD (NB ZIE OOK ART 14 BESTUURLIJKE 

OVEREENKOMST).......................................................................................................... 14 
16 ONTBINDING .................................................................................................................. 15 
17 TOEPASSELIJK RECHT ................................................................................................. 16 
18 GESCHILLENREGELING............................................................................................... 16 
19 OVERIG ............................................................................................................................ 18 
20 MEDEDELINGEN / VERTEGENWOORDIGING.......................................................... 19 
21 BIJLAGEN / RANGORDE ............................................................................................... 19 
BIJLAGE 1 (SCOPE)...................................................................................................................... 20 
BIJLAGE 2 (PROCESDOCUMENT) ............................................................................................ 21 
BIJLAGE 3 (TOETSINGSPLAN).................................................................................................. 22 
BIJLAGE 4 (VERZEKERINGEN)................................................................................................. 23 
BIJLAGE 5 (GLOBALE UITVOERINGSPLAN) ......................................................................... 24 
BIJLAGE 6 (OPLEVERINGSPROCEDURES)............................................................................. 25 
BIJLAGE 7 (CONCEPT REGLEMENT)....................................................................................... 26 

ZA.U.07.107



 

ZA.U.07.107 (3)

De ondergetekenden: 

1. de naamloze vennootschap Amsterdam Zuidas N.V., statutair gevestigd te 
Amsterdam, vertegenwoordigd door […], hierna te noemen:  “ZA”. 

 
en 

 
2.a De Minister van Verkeer en Waterstaat, als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de 

Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te 's Gravenhage, hierna te 
noemen “de Staat”, alsmede als zelfstandig bestuursorgaan hierna te noemen “de 
Minister”,; 

Hierna ook te noemen: “De Staat of De Minister"; 
 
 
3. De gemeente Amsterdam, een publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands 

recht, zetelende te Amsterdam en ingevolge artikel 171 van de gemeentewet 
rechtgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester mr.dr. M.J. Cohen, handelend 
ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 
Amsterdam; hierna te noemen : "De Gemeente" 

 
ZA , de Staat en de Gemeente hierna gezamenlijk ook te noemen: “Partijen ”;   

 

Overwegende: 

(a) De Gemeente en de Staat (Ministerie van Financien)  hebben, tezamen met de 
Minister, de Minister van VROM, de provincie Noord-Holland en het Regionaal 
Orgaan Amsterdam (thans: Stadsgewest Amsterdam) in de Bestuurlijke Overeenkomst 
Zuidas-Dok d.d. 31 januari 2006 (hierna: “de Bestuurlijke Overeenkomst”)   enkele 
belangrijke uitgangspunten en afspraken omtrent de ontwikkeling en realisatie van het 
project Zuidas-Dok vastgelegd; 

(b) ZA zal de (hierna sub 1.1 bedoelde) Modaliteit A10 en Modaliteit Zware Rail 
ontwikkelen en (laten) realiseren; 

(c) De Minister heeft zich, door middel van de Bestuurlijke Overeenkomst, jegens de 
Gemeente Amsterdam verplicht tot het, onder voorwaarden, verlenen van een subsidie 
aan het project Zuidas-Dok (te verstrekken aan ZA) ter grootte van 479 miljoen euro 
(NCW, prijspeil 1 januari 2006); 

(d) Uitgangspunt en basis voor die ontwikkeling en realisatie en – in algemene zin – de 
bereikbaarheid van het openbaar vervoersknooppunt Zuidas is beschreven in de 
vastgestelde Scope (Bijlage 1). In de Scope is de omvang van de verplichtingen van 
ZA vastgelegd (wat moet er geleverd worden) In het door de Staat opgestelde en door 
ZA goedgekeurde Functioneel Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas, d.d. […] 
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met kenmerk […], hierna: "FPvE", met daarin opgenomen de (functionele) eisen 
inzake het ontwerp en de aanleg van de Modaliteit A10 en de Modaliteit Zware Rail is 
de kwaliteit van deze levering omschreven. Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen de 
Scope en het FPvE prevaleert de Scope. 

(e) Partijen wensen door middel van deze overeenkomst hun rechten en plichten over en 
weer als volgt op hoofdlijnen vast te leggen. Daarbij geldt dat de bepalingen van deze 
overeenkomst integraal van toepassing zijn in de verhouding tussen ZA en de Staat. 
De Staat en de Minister vertegenwoordigen in deze overeenkomst tevens de 
uitvoerende dienst Rijkswaterstaat (NH) en ProRail B.V., zodat deze partijen ook 
gebonden zijn aan de in deze overeenkomst gemaakte afspraken. Tussen Partijen en de 
Gemeente zijn slechts de artikelen 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 en 14 en 15 van 
toepassing. Door ondertekening van deze Overeenkomst heeft de Gemeente zich dan 
ook, beperkt tot deze artikelen, meeverbonden. 

 

zijn overeengekomen als volgt: 

1 HOOFDVERPLICHTINGEN  

1.1 ZA zal conform deze overeenkomst en de Bijlagen, waaronder de als Bijlage 1 
aangehechte Scope voor eigen rekening en risico ontwerpen, bouwen, en gebruiksgereed 
(op)leveren ondergrondse infrastructuur, een openbaar vervoer terminal en bijkomende 
werken en voorzieningen bestaande uit: 

Modaliteit A10: 
- twee autosnelwegtunnels van per tunnel vijf rijstroken, ten behoeve van de A10 
- aanpassingen aan de afslagen van de A10 (S109) 
- […]. 
 
Modaliteit Zware Rail: 
- twee spoortunnels geschikt voor vier sporen en (optioneel) het casco voor een derde 

railtunnel geschikt voor twee sporen; 
- […] 
- een Openbaar Vervoer Terminal [beperkt tot het onder maaiveld gelegen gedeelte 

daarvan]; 
- […]. 

 
Hierna: de "Modaliteit A10 en de Modaliteit Zware Rail". 
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1.2 De Staat zal: 

(i) zich optimaal inspannen om de uitvoering van de in artikel 1.1 genoemde 
werkzaamheden door ZA mogelijk te maken en daaraan medewerking verlenen met 
inachtneming van zijn publiekrechtelijke verantwoordelijkheden. 

(ii)  instaan voor de volledigheid van het FPvE in overeenstemming met het bepaalde in 
artikel 5 van deze overeenkomst; 

(iii)  na gereedkomen de Modaliteiten opnemen en, na goedkeuring, de Modaliteiten 
afnemen en vervolgens beheren en onderhouden; 

(iv) verantwoordelijk zijn voor het feitelijk aansluiten van de nieuwe infrastructuur op 
de bestaande infrastructuur en het beheer van de bestaande infrastructuur en het 
station; 

De Minister zal: 

(i) een financiële bijdrage verlenen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3 
van deze overeenkomst; 

(i) zorgdragen voor het voortvarend doorlopen van de Tracé/Mer Procedure en het 
nemen van het Tracébesluit in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 van 
deze overeenkomst. 

1.3 de Minister (daarbij in dit verband ondersteund door ProRail B.V.) zal: 

(i) actief medewerking verlenen aan de uitvoering van de in artikel 1.1 genoemde 
werkzaamheden door ZA en de daarmee verbandhoudende (medewerkings-
)verplichtingen vervullen en 

(ii)  medewerking verlenen aan het verstrekken van vergunningen in overeenstemming 
met het bepaalde in artikel 6 van deze overeenkomst; 

(iii)  gezamenlijk met ZA (met inachtneming van ieders eigen verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden) verantwoordelijk zijn voor de bereikbaarheid van het Zuidasgebied 
en de goede doorstroming op de hoofdinfrastructuur zowel tijdens de realisatie van 
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het de werken als genoemd in de scope als na gereedkomen daarvan, zulks in goed 
overleg met ZA; en 

(iv) het, na oplevering sub artikel 13 bedoeld, verantwoordelijk zijn voor de 
verkeersveiligheid in de autotunnels en de vervoers- en technische veiligheid in de 
spoortunnels en in/op het station. 

2 AANBESTEDINGEN 

2.1 ZA zal aan derden te verstrekken opdrachten in het kader van de sub 1.1 genoemde 
werkzaamheden aanbesteden overeenkomstig de Europese en nationale 
aanbestedingsregelgeving.  

2.2 ZA bepaalt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de aanbestedingsstrategie. De Staat en 
ZA kunnen conform artikel 15 van deze overeenkomst overeenkomen dat ook beheer en 
onderhoud (geheel of gedeeltelijk) van de Modaliteit A10 en/of de Modaliteit Zware Rail 
aan ZA zullen worden opgedragen. In dat geval wordt dergelijk het beheer en onderhoud 
onderdeel van de overeenkomstig artikel 2.1 aan te besteden opdracht(en).  

2.3 In het kader van de selectie van inschrijvende aannemers zal ZA de selectiecriteria zodanig 
formuleren dat verwacht mag worden dat de partij aan wie de opdracht(en) zal/zullen 
worden gegund voldoende financiële draagkracht bezit/bezitten om de door de aannemer(s) 
te verstrekken garanties na te komen. Deze selectiecriteria zullen proportioneel zijn, 
zodanig dat rekening wordt gehouden met de aard, omvang en complexiteit van de op te 
dragen werkzaamheden 

3 BETALING 

3.1 Als een (niet-kostendekkende) subsidiebijdrage in het kader van de uitvoering door ZA van 
de in artikel 1.1 genoemde werkzaamheden (scope), betaalt de Staat een bijdrage van 
EUR 479 miljoen (berekend op basis van netto contante waarde, prijspeil 1 januari 2006). 
Er zal een kasritme worden opgesteld dat recht doet aan de uitgangspunten van de business 
case Zuidas d.d. 1 november 2007. 

3.2 Behoudens in de sub 5.6, sub 6.4 en sub 12.4 bedoelde gevallen is de sub 3.1 genoemde 
bijdrage vast en onveranderlijk en zal ZA onder geen enkele omstandigheid aanspraak 
hebben of kunnen maken op een nadere bijdrage van de Staat, de Gemeente of een 
Modaliteitseigenaar. 
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4 AFSTEMMINGSOVERLEG 

4.1 Partijen zullen nadere afspraken maken omtrent de wijze waarop zij periodiek 
afstemmingsoverleg zullen houden. De Gemeente bepaalt zelfstandig of en hoe vaak zij bij 
dit overleg aanwezig wil zijn. 

4.2 De navolgende onderwerpen zullen in het afstemmingsoverleg worden besproken: 

(a) de uitwerking van (i) het FPvE en Definitief Ontwerp, (ii) de voorbereidingsplanning 
en de uitvoeringsplanning en eventuele wijzigingen daarvan en (iii) eventuele 
wijzigingen als bedoeld in de artikelen 5 en 6 en 

(b) de voorbereiding van de toetsing en goedkeuring door de Minister van het Definitief 
Ontwerp, de planning en eventuele wijzigingen als bedoeld in de artikelen 5 en 11. 

(c) de (al dan niet) tijdige verlening van de benodigde vergunningen, ontheffingen, 
beschikkingen c.q. toestemmingen als omschreven in artikel 6 van deze overeenkomst; 

(d) de (inhoud van) de door ZA te vervaardigen documenten ten behoeve van de door ZA 
te organiseren aanbesteding van de opdracht voor de bouw van de Modaliteit A10 en 
Modaliteit Zware Rail, waaronder mede begrepen het uitvoeringscontract; 

(e) vraagstukken betreffende de planning sub 12 bedoeld; 

(f) buitendienststellingen en omleggingen sub 7.2 bedoeld; 

(g) interfacemanagement sub 11.3 bedoeld alsmede de te ontwikkelen risicobeperkende 
maatregelen; 

(h) het geldende gegevensverstrekkingschema [definiëren] (met daarin opgenomen de de 
door Minister te verstrekken gegevens en de data waarop deze voor ZA beschikbaar 
moeten zijn alsmede de door ZA aan de Minister te verstrekken gegevens en de 
bijbehorende data) en eventuele aanpassingen daarop; 

(i) een life cycle benadering met betrekking tot de realisatie van de in artikel 1.1 
genoemde werkzaamheden en infrastructurele voorzieningen; 

(j) onderwerpen waarin deze overeenkomst niet voorziet als bedoeld in artikel 20 lid 2 
van deze overeenkomst; 
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4.3 De inbreng van een partij in het afstemmingsoverleg  alsmede enige toetsing, goedkeuring 
en vaststelling als voorzien in deze overeenkomst laten onverlet de verantwoordelijkheid 
van partijen en de risicoverdeling volgens deze overeenkomst. 

 

5 SCOPE, FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN, ONTWERP EN 
UITWERKING 

5.1 Het FPvE is op basis van de als Bijlage 1 aangehechte Scope op verzoek van de Minister 
(door ProRail B.V. en RWS) opgesteld en door ZA geaccepteerd. 

5.2 ZA zal het FPvE (laten) uitwerken tot een Definitief Ontwerp in overeenstemming met: 

a) Het FPvE; 

b) Eisen voortvloeiend uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving; 

c) Het procesdocument, dat als Bijlage 2 aan deze overeenkomst is gehecht; 

5.3 ZA legt het door haar uitgewerkte Definitief Ontwerp ter goedkeuring voor aan de 
Minister. De Minister zal het Definitief Ontwerp goedkeuren indien het in 
overeenstemming is het FPvE. 

5.4 Toetsing door de Minister van het Definitief Ontwerp vindt plaats conform het door 
Partijen gezamenlijk opgestelde toetsingsplan (op hoofdlijnen dat als Bijlage 3 aan deze 
overeenkomst is gehecht), met daarin onder meer opgenomen een beschrijving van de 
wijze van toetsing en de daarbij te doorlopen procedure. Het toetsingsplan zal door Partijen 
worden opgesteld rekeninghoudend met het concept Procesdocument dat als Bijlage 42 aan 
deze overeenkomst is gehecht. 

Partijen overwegen in het toetsingsplan tevens een verwijzing op te nemen naar een 
relevant, "state of the art" referentieproject dat dienst zal doen als "benchmark" in gevallen 
van leemte of onduidelijkheid. 

5.5 Na goedkeuring van het Definitief Ontwerp is ZA vrij in de bepaling van het 
uitvoeringsontwerp mits het uitvoeringsontwerp niet strijdig is met het FPvE. Tijdens de 
uitvoering kan ZA wijzigingen in het uitvoeringsontwerp aanbrengen, mits die wijzigingen 
niet in strijd komen met het FPvE. Indien een dergelijke wijziging afwijkt van of strijdig is 
met het FPvE, is schriftelijke goedkeuring van de Minister vereist alvorens de wijziging 
kan worden geëffectueerd. 
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5.6 Na ondertekening van deze overeenkomst kan het FPvE in beginsel niet meer worden 
gewijzigd. Dit beginsel leidt uitzondering in de volgende gevallen: 

a) Indien de Minister een wijziging van de scope (en daardoor al of niet ook van het 
FPvE) wenst zodanig dat sprake is van een uitbreiding van de scope 
(leveringsomvang), dan zal de verzoekende partij de daaraan verbonden meerkosten, 
vermeerderd met gebruikelijke opslagen en omzetbelasting, aan ZA vergoeden en aan 
ZA een gerechtvaardigde termijnverlenging toekennen. 

b) Indien door de Minister een hogere kwaliteit van de door ZA te leveren prestatie(s) 
verlangt dan op grond van het FPvE en het Definitief Ontwerp redelijkerwijze mocht 
worden verlangd, dan zullen de aan die hogere kwaliteit verbonden meerkosten, 
vermeerderd met gebruikelijke opslagen en omzetbelasting, door de Minister aan ZA 
worden vergoed. 

c) Een aldus gewijzigd FPvE treedt in de plaats van het oorspronkelijke FPvE. 

5.7 ZA en de Staat zullen voorzien in een samenhangende regeling ter zake van de wijze 
waarop wijzigingen van het FPvE en/of het Definitief Ontwerp (ten opzichte van het FPvE) 
en de gevolgen van dergelijke wijzigingen, zowel in de ontwerpfase als in de realisatiefase. 
Deze regeling berust op de volgende uitgangspunten: 

(i) eventuele voorstellen tot wijziging worden door ZA naar het ontwerp vertaald en 
door de Minister (daarin bijgestaan door ProRail B.V.) getoetst en goedgekeurd 
volgens een nader overeen te komen procedure; 

(ii)  alvorens wijzigingen kunnen worden geïmplementeerd dient daarover 
overeenstemming te bestaan tussen ZA en de Staat, althans dient, bij blijvend 
verschil van mening, eerst een uitspraak van de Raad van Deskundigen, sub 18 
bedoeld, te zijn verkregen; 

(iii)  nadeel voor ZA als gevolg van een wijziging (meerkosten, langere uitvoeringsduur, 
verhoging risicoprofiel, hogere beheers- en exploitatiekosten etc.) wordt verrekend 
met (eventueel) voordeel van die wijziging (minder kosten, kortere uitvoeringsduur, 
verlaging risicoprofiel, lagere onderhouds- en exploitatiekosten etc., waarna het 
saldo ten laste respectievelijk ten goede van de partij komt voor wiens risico de 
wijziging is. Indien er verschil van mening ontstaat tussen partijen over meer en of 
minderkosten dan zal de in art 19 beschreven raad van deskundigen hierover een 
bindend advies uitbrengen. 
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6 RELEVANTE WET- EN REGELGEVING; VERGUNNINGEN 

6.1 ZA moet zorgen voor het verkrijgen van alle voor de aanleg van de Modaliteiten vereiste 
vergunningen, beschikkingen, toestemmingen en ontheffingen. 

6.2 Partijen zullen een inventarisatie maken van alle vergunningen, ontheffingen en/of 
toestemmingen die vereist zijn voor de realisatie van de Modaliteiten.  

6.3 De Minister zal zich inspannen zijn publiekrechtelijke bevoegdheden, waaronder de 
bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening, zoveel 
mogelijk uit te oefenen ter bevordering van de realisatie van het project Zuidas-Dok in het 
algemeen en de beide Modaliteiten in het bijzonder. Tot die inspanningsverplichting 
behoort ook de verplichting om de toepasselijke procedures zo snel mogelijk te doorlopen. 
Duidelijkheidshalve wordt vastgesteld dat het bepaalde in dit lid onverlet laat dat de 
Minister bij de uitoefening van zijn publiekrechtelijke bevoegdheden een zelfstandige 
afweging gebaseerd op haar publieke verantwoordelijkheden zal maken en dat het in dit 
artikellid bepaalde geen verplichting inhoudt om door het uitoefenen van haar 
publiekrechtelijke bevoegdheden een bepaald resultaat te bereiken. 

6.4 Als ten gevolge van een wijziging van regelgeving (waaronder te verstaan wettelijke 
bepalingen en bepalingen van internationaal of EG recht en algemeen verbindende 
besluiten van overheidsorganen) die inwerking treedt na de datum van ondertekening van 
deze overeenkomst en op die datum door ZA redelijkerwijs niet kon worden voorzien, het 
FPvE zal moeten worden gewijzigd en hieruit voor ZA meerkosten ontstaan of vertraging 
in de uitvoering wordt opgelopen, dan zullen die meerkosten door de Staat aan ZA worden 
vergoed en zal aan ZA een gerechtvaardigde termijnverlenging worden toegekend.  

7 TOESTEMMING BOUWWERKZAAMHEDEN 

7.1 De Minister verleent hierbij uitdrukkelijk toestemming aan ZA en/of opdrachtnemer(s) van 
ZA voor het uitvoeren van de in deze overeenkomst bedoelde bouwwerkzaamheden ten 
behoeve van de realisatie van de Modaliteit A10 en de Modaliteit Zware Rail op en rond 
het Zuidas-Dok en zal zich inspannen om daarvoor tijdig de benodigde bouw- en 
werkterreinen beschikbaar te stellen. 

7.2 ZA zal zich inspannen om overlast als gevolg van haar bouwwerkzaamheden voor de 
Minister zoveel als mogelijk te (doen) voorkomen. Onverlet latende het sub 1.3 […] 
bepaalde zal ZA zich optimaal inspannen om bij te dragen aan een een ongestoorde 
functionaliteit van de A10 en Zware Rail. ZA en de Minister erkennen over en weer de 
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noodzaak van enkele buitendienststellingen en omleggingen. Deze zullen in redelijkheid en 
goed overleg zoveel mogelijk beperkt worden. 

8 ZEKERHEIDSTELLING 

8.1 ZA zal met de uitvoerende opdrachtnemer(s) overeenkomen dat de opdrachtnemer(s) (een) 
garantie(s) zal verstrekken tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen op 
grond van de (aannemings)overeenkomst(en). Die zekerheid/zekerheden zal/zullen 
overdraagbaar zijn aan de Minister. De Staat kan voor gebreken die zich pas na de 
oplevering voordoen in eerste aanleg de uitvoerende opdrachtnemer(s) aanspreken.  

9 VERZEKERINGEN 

9.1 ZA sluit (of doet sluiten) vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden de verzekeringen 
genoemd in Bijlage 4 en sub 14.2 bij een eersteklas verzekeraar. De Staat, de Gemeente en 
ProRail B.V. zullen als medeverzekerde op de polis worden vermeld.  

10 INTERFACE MANAGEMENT 

10.1 ZA is zowel gedurende de ontwerp- als uitvoeringsfase verantwoordelijk voor het 
management van interfaces, zowel tussen de beide Modaliteiten als tussen de beide 
Modaliteiten en de Modaliteit Amsterdam, als tussen de infrastructuurwerkzaamheden die 
onder het maaiveld en boven het maaiveld worden uitgevoerd, als tussen alle voornoemde 
werkzaamheden en de ontwikkeling en uitvoering van te realiseren commerciële 
ontwikkelingen. 

10.2 De Minister (daarbij geassisteerd door ProRail B.V.) zal ZA bijstaan bij de inventarisatie 
van raakvlakken tussen de activiteiten van elk van de Partijen. De Minister verplicht zich 
om zowel voor aanvang van de bouwwerkzaamheden als gedurende de uitvoering daarvan 
periodiek opgave te doen van raakvlakken tussen zijn activiteiten (waaronder 
medebegrepen die van ProRail B.V.) en die van ZA. Dit zal niet leiden tot overgang van 
risico’s of verantwoordelijkheden. 
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11 PLANNING 

11.1 ZA zal de Modaliteit A10 en de Modaliteit Zware Rail uiterlijk [•] na aanvang van de 
bouwwerkzaamheden geheel gebruiksgereed opleveren aan de Minister conform het 
bepaalde sub 13. Deelopleveringen zijn mogelijk. 

11.2 ZA zal uiterlijk 6 maanden voor aanvang van de bouwwerkzaamheden voor ieder van de 
Modaliteiten een bouwplanning aan de Minister toezenden. De bouwplanning zal zoveel 
mogelijk aansluiten bij de globale uitvoeringsplanning die als Bijlage 5 aan deze 
overeenkomst is gehecht. In deze bouwplanning wordt het aanvangstijdstip aangegeven 
alsmede de datum van oplevering. Het aanvangstijdstip zal niet meer dan [•] jaar na het op 
het tracébesluit gebaseerde uitvoeringsbesluit liggen. (let op verschil tussen spoor en weg). 
ZA zal zich optimaal inspannen om in goed overleg met de Staat en zo spoedig mogelijk na 
verkrijging van alle benodigde vergunningen een aanvang te maken met de 
bouwwerkzaamheden.  

11.3 Indien en voor zover er een vertraging (dreigt) op te treden ten opzichte van de 
bouwplanning als omschreven in artikel 11.2 van deze overeenkomst zal ZA dit schriftelijk 
meedelen aan de Minister. Vervolgens zal ZA een nieuwe bouwplanning opstellen en 
toezenden aan de Minister.  

11.4 ZA heeft aanspraak op termijnverlenging en vergoeding van meerkosten indien als gevolg 
van niet-nakoming van een of meer krachtens deze overeenkomst op de Minister rustende 
verplichtingen vertraging optreedt in de uitvoering waardoor de Modaliteit(-en) niet binnen 
de overeengekomen termijn kunnen worden opgeleverd.  

12 REALISATIEFASE 

12.1 ZA zal zorgdragen voor realisatie van de Modaliteit A10 en de Modaliteit Zware Rail in 
overeenstemming met: 

(i) Het FPvE en eventuele tussen Partijen schriftelijk overeengekomen wijzigingen 
daarop; 

(ii)  Eisen voortvloeiend uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving en verleende of 
nog te verlenen vergunningen en/of vrijstellingen. 
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13 OPLEVERING 

13.1 Bij de oplevering van de Modaliteit A10 en de Modaliteit Zware Rail door ZA aan de 
Minister geldt het FPvE als maatstaf voor de toetsing of de Modaliteiten voldoen aan de 
overeengekomen functies en kwaliteitsniveaus. De omvang van de levering moet voldoen 
aan de Scope. 

13.2 Oplevering van de Modaliteiten door ZA aan de Minister zal plaatsvinden conform de als 
Bijlage 6 aangehechte opleveringsprocedures.  

13.3 De Minister is verplicht om de Modaliteit A10 respectievelijk de Modaliteit Zware Rail 
terstond na oplevering in gebruik te (doen) nemen en op gebruikelijke wijze te (doen) 
beheren en onderhouden.  

13.4 Bij oplevering gaat het risico voor de Modaliteiten A10 en Zware Rail over naar de 
Minister, met uitzondering van de betonnen constructie van de spoortunnels voor de zware 
rail en ondergrondse OVT, exclusief spoorgerelateerde in- en opbouw (hierna te noemen: 
"Casco (ruwbouw) Zware Rail/OVT") dat, na oplevering sub 13.1 bedoeld, door de 
Gemeente zal worden gekeurd en waarvan het risico, bij goedkeuring, overgaat naar de 
Gemeente. Met het risico voor het Casco (ruwbouw) Zware Rail/OVT wordt bedoeld het 
(bouwkundige) risico ten aanzien van de deugdelijkheid van het ontwerp en de uitvoering 
van het Casco. 

13.5 Bij oplevering sub 13.1 bedoeld zal door de Gemeente aan de Minister een opstalrecht 
worden verleend betreffende alle tot de zware rail infrastructuur en de OVT te rekenen 
zaken die zijn of worden aangebracht in, op of aan het Casco (ruwbouw) Zware Rail/OVT. 
De eigendom van het Casco (ruwbouw) Zware Rail/OVT zelve blijft bij de Gemeente 
berusten. 

 

14 GEBREKEN/ GARANTIES 

14.1 Bij oplevering draagt ZA al haar rechten jegens de uitvoerende opdrachtnemer door middel 
van een door tussen ZA en de Minister respectievelijk de gemeente Amsterdam en ProRail 
opgemaakte akte over aan de Minister respectievelijk de Gemente of ProRail, daaronder 
begrepen maar niet beperkt tot: 

(i) de onderhouds- en garantieverplichtingen van de opdrachtnemer jegens ZA; 
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(ii)  de door de opdrachtnemer aan ZA verstrekte garantie(s) als bedoeld in artikel 8 van 
deze overeenkomst. 

ZA zal ten behoeve van de in dit lid bedoelde overname van rechten en verplichtingen met 
de aannemer schriftelijk overeenkomen dat de aannemer bij voorbaat zijn 
onvoorwaardelijke toestemming daarvoor verleent, voor zover vereist. 

14.2 Na overdracht conform artikel 14.1 van deze overeenkomst van alle rechten en 
verplichtingen van ZA jegens de opdrachtnemer aan de Minister is ZA niet meer 
aansprakelijk jegens de Minister voor tekortkomingen en/of gebreken aan de Modaliteit 
A10 en de Modaliteit Zware Rail en het Casco (ruwbouw) Zware Rail/OVT, uit welken 
hoofde dan ook, niets daarvan uitgezonderd.  

ZA zal (mede ten behoeve van de eigenaar) een verzekering afsluiten tegen de schadelijke 
gevolgen van verborgen gebreken en constructiefouten (i) met betrekking tot het casco 
(ruwbouw) gedeelte van de ondergrondse infrastructuur die deel uitmaakt van de sub 1.1 
genoemde Modaliteit Zware Rail en het Casco (ruwbouw) Zware Rail/OVT: gedurende een 
termijn van tien jaar na oplevering en (ii) voor het casco (ruwbouw) gedeelte van de 
ondergrondse infrastructuur die deel uitmaakt van de sub 1.1 genoemde Modaliteit A10: 
gedurende een termijn van vijftien jaar na oplevering. 

15 BEHEER EN ONDERHOUD (NB ZIE OOK ART 14 BESTUURLIJKE 
OVEREENKOMST) 

15.1 Vanaf de datum van de oplevering van de Modaliteit A10 en de Modaliteit Zware Rail als 
bedoeld in artikel 13 van deze overeenkomst, is de Minister verantwoordelijk voor het 
beheer en onderhoud van de Modaliteit A10 en de Modaliteit Zware Rail en is de 
Gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het Casco (ruwbouw) Zware 
Rail/OVT.  

15.2 Partijen kunnen – voor aanvang van de aanbesteding als bedoeld in artikel 2 van deze 
overeenkomst - overeenkomen dat ZA zal zorgdragen voor (onderdelen van)beheer en 
onderhoud van de Modaliteit A10 en de Modaliteit Zware Rail. Partijen zullen in een 
dergelijk geval overleg hebben over de hoogte van een door de Minister aan ZA over te 
dragen onderhoudsfonds ten behoeve van het beheer en onderhoud van de Modaliteit A10 
en de Modaliteit Zware Rail.  

15.3 Ten behoeve van een goede gang van zaken na oplevering van de Modaliteiten en uitgifte 
van gronden zal de Minister (daarbij geassisteerd door ProRail B.V.) zich inspannen om 
afspraken te maken met de Gemeente over de navolgende te verrichten werkzaamheden:  

(i) beheer en onderhoud van de Modaliteiten en het vaststellen van de beheersgrenzen; 
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(ii)  toezicht op en handhaving van de veiligheid van de infrastructuur, openbare ruimte 
en de vervoersmiddelen die van de infrastructuur en openbare ruimte gebruik 
maken; 

(iii)  de wijze waarop gebreken worden hersteld en reparaties worden verricht; 

(iv) af te sluiten verzekeringen en de premiebetaling; 

(v) het voorzien in een calamiteitenplan; 

(vi) het voorzien in een samenwerkingsorganisatie; 

(vii)  overige onderwerpen als tussen de genoemde Partijen nader overeen te komen. 

16 ONTBINDING  

16.1 Deze overeenkomst eindigt (i) nadat de Modaliteit A10 en zware Rail is opgeleverd 
conform artikel 13 van deze overeenkomst en (ii) ZA al haar rechten en verplichtingen 
jegens de aannemer(s) heeft overgedragen conform artikel 14 van deze overeenkomst. 

16.2 Elk van beide Partijen is gerechtigd deze overeenkomst tussentijds te ontbinden met 
onmiddellijke ingang in de navolgende gevallen: 

a) de Minister, de Minister van VROM, de Gemeente Amsterdam en Provincie hebben 
niet uiterlijk zes maanden na oprichting van ZA een overeenkomst over de 
voorwaarden voor en verstrekking van de subsidies kunnen sluiten, zonder dat dit aan 
die Partijen is toe te rekenen; 

b) er doen zich wijzigingen voor in wet- of regelgeving die (in)direct betrekking hebben 
op het Project Zuidas-Dok of de inhoud van de Bestuurlijke overeenkomst waardoor 
deze niet kunnen worden uitgevoerd; 

c) het Tracébesluit voor het Project Zuidas-Dok is niet genomen of niet uiterlijk 1 januari 
2016 onherroepelijk en onaantastbaar geworden; 

d) de voor het Project Zuid-as Dok vereiste planologische besluiten kunnen door externe 
omstandigheden niet onherroepelijk worden; 
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e) de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen als 
bedoeld in de artikelen 5 en 13 van deze overeenkomst kunnen niet tijdig worden 
verkregen waardoor substantiële vertraging in de aanvang van de werkzaamheden te 
verwachten valt (op deze grond kan alleen door ZA een beroep worden gedaan); 

f) de aandeelhoudersvergadering van ZA heeft, op basis van de aanbestedingsresultaten, 
besloten niet tot realisatie van het project en/of de Modaliteiten over te gaan; 

Op de ontbindingsgrond hierboven sub (f) genoemd kan slechts een beroep worden gedaan 
indien vast komt te staan dat ook de overeenkomst tussen ZA met de Gemeente 
Amsterdam betreffende de Modaliteit Amsterdam wordt beëindigd. 

16.3 Partijen doen afstand van hun recht om deze overeenkomst te ontbinden, c.q. in rechte 
ontbinding te vorderen in alle andere gevallen dan genoemd in artikel 16 lid 2 van deze 
overeenkomst. 

17 TOEPASSELIJK RECHT  

17.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

18 GESCHILLENREGELING 

RECHTBANK AMSTERDAM 

18.1 Alle geschillen tussen Partijen, welke mochten ontstaan in verband met of naar aanleiding 
van deze overeenkomst, zullen op eerste verzoek van de meest gerede partij tussen beide 
Partijen worden besproken. 

18.2 Indien één van Partijen van mening is dat het geschil niet althans niet afdoende kan worden 
opgelost, is ieder van Partijen gerechtigd het geschil voorleggen aan de Rechtbank te 
Amsterdam. 

18.3 Partijen zijn bevoegd om een geschil in afwijking van het bepaalde in artikel 18.1 en 18.2 
voor te leggen aan de Voorzieningenrechter te Amsterdam indien naar mening van één der 
Partijen sprake is van een spoedeisend geschil.  
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RAAD VAN DESKUNDIGEN 

18.4 Geschillen omtrent de navolgende onderwerpen zullen in afwijking van artikel 18.1 tot en 
met 18.3 van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de Raad van Deskundigen: 

- wijze van uitwerking van het FPvE in het Definitief Ontwerp; en/of  

- goedkeuring van het Definitief Ontwerp; en/of 

- verplichting tot vergoeding van meerkosten als bedoeld sub 5.6, sub 6.4 en sub 11.4; 

- de onderwerpen genoemd in de artikelen 5 en 13. 

18.5 De Raad van Deskundigen zal bestaan uit drie leden. 

18.6 Elk van de Partijen benoemt één lid voor de Raad van Deskundigen. De aldus benoemde 
leden voor de Raad van Deskundigen benoemen gezamenlijk uit hun midden een 
voorzitter. 

18.7 Op het Deskundigenadvies en op de benoeming en het functioneren van de leden van de 
Raad van Deskundigen zijn de artikelen 1025 tot en met 1035 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing. 

18.8 De kosten van de Raad van Deskundigen, alsmede de kosten voor juridische bijstand, 
zullen worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij, tenzij de Raad van 
Deskundigen anders bepaalt. 

18.9 De procedure zal in overleg met de te benoemen leden van de Raad van Deskundigen 
worden vastgesteld. Het concept reglement dat als Bijlage 7 aan deze overeenkomst is 
voorgelegd zal aan de te benoemen leden van de Raad van Deskundigen worden 
voorgelegd. Benoeming van een lid van de Raad van Deskundigen kan pas plaatsvinden 
nadat de inhoud van het concept reglement schriftelijk door het te benoemen lid is 
aanvaard. 

18.10 Het advies van de Raad van Deskundigen is bindend, tenzij een Partij binnen één maand ná 
de datum van het bindend advies bezwaar maakt door een schriftelijke mededeling aan de 
andere Partij. Indien een Partij bezwaar maakt tegen het advies zal de meest gerede Partij 
het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechter te Amsterdam. De rechter te 
Amsterdam zal het geschil in volle omvang beoordelen. Totdat de bevoegde rechter 
uitspraak heeft gedaan in het desbetreffende geschil zijn Partijen gehouden het advies van 
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de Raad van Deskundigen, dat dan geldt als voorlopige voorziening, voortvarend uit te 
voeren, zodat stagnatie in de uitvoering van de bouwwerkzaamheden wordt voorkomen. 

19 OVERIG 

19.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet (meer) rechtsgeldig 
blijkt/blijken te zijn, zal de deze overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen 
zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een 
vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de 
strekking van de te vervangen regeling. 

19.2 Indien en voorzover mocht blijken dat in één of meer onderwerpen niet blijkt te zijn 
voorzien in deze overeenkomst, zullen Partijen genoemd onderwerp voorwerp van 
bespreking maken in de overlegstructuur als omschreven in artikel 4 van deze 
overeenkomst teneinde gezamenlijk een regeling te treffen die zoveel als mogelijk aansluit 
bij de inhoud, doel en strekking van deze overeenkomst. 

19.3 Partijen zullen een nadere regeling overeenkomen met de betrekking tot het verlenen van 
een licentie door ZA aan de Minister betreffende tijdens de werkzaamheden van ZA 
ontstane intellectuele eigendomsrechten die aan ZA (zijn gaan) toebehoren. 

19.4 Partijen maken Vertrouwelijke Informatie aan geen enkele persoon bekend en zorgen voor 
een vertrouwelijke behandeling daarvan behoudens voor zover dit op grond van wettelijk 
voorschrift of op grond van een rechterlijke beslissing moet worden bekend gemaakt of aan 
hulppersonen moet worden bekend gemaakt teneinde ZA in staat te stellen haar 
verplichtingen op grond van deze overeenkomst na te komen. Onder Vertrouwelijke 
Informatie wordt verstaan de inhoud van deze overeenkomst en alle daarmee verband 
houdende informatie die naar haar aard vertrouwelijk moet blijven. 

19.5 Overdracht door een Partij van zijn rechten en/of verplichtingen op grond van deze 
Overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de andere Partij. 

19.6 Deze Overeenkomst bevat alle afspraken die door Partijen tot en met de datum van 
ondertekening van deze Overeenkomst zijn gemaakt over het onderwerp van deze 
Overeenkomst en vervangt alle eerdere afspraken tussen Partijen daarover. 

19.7 Partijen zullen met elkaar voor de start van de uitvoering van het project zuidas Dok nader 
onderzoeken of bij (een of meer van de verschillende fasen en onderdelen van) het ontwerp 
en de realisatie van de Modaliteiten A10 en Zware Rail een verdergaande vorm van 
samenwerking tussen de Staat en ZA tot de mogelijkheden behoort. Bij een en ander zal 
vooral gekeken worden naar een incentive struktuur die voor Partijen kansen oplevert en 



 

ZA.U.07.107 (19)

waarbij de risico's ten aanzien van het project verder kunnen worden beheerst. De uitkomst 
van dit onderzoek kan aanleiding vormen deze overeenkomst aan te passen en/of een 
nadere overeenkomst aan te gaan. 

20 MEDEDELINGEN / VERTEGENWOORDIGING 

[…] 

21 BIJLAGEN / RANGORDE 

[…] 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, 

De Staat der Nederlanden Amsterdam Zuidas N.V. 
 

 
 
 
…………………, d.d. …………………   …………………, d.d. ………………… 
Door:       Door: 
Titel:       Titel: 
 

 

De Minister van Verkeer en Waterstaat   ProRail B.V. 
als zelfstandig bestuursorgaan 
 
 
 
 
 
…………………, d.d. …………………   …………………, d.d. ………………… 
Door:        Door: 
Titel:       Titel: 
 

De Gemeente Amsterdam voor wat betreft de artikelen 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 en 15. 
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BIJLAGE 1 (SCOPE) 
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BIJLAGE 2 (PROCESDOCUMENT) 
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BIJLAGE 3 (TOETSINGSPLAN) 
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BIJLAGE 4 (VERZEKERINGEN) 
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BIJLAGE 5 (GLOBALE UITVOERINGSPLAN) 
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BIJLAGE 6 (OPLEVERINGSPROCEDURES) 



 

ZA.U.07.107 (26)

BIJLAGE 7 (CONCEPT REGLEMENT) 




