
wij bouwen aa n de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging 

SBS object: 
118* Bewegwijzering en Bebording 

Afwikkeling 
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
geen 
Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 
n.v.t. 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 
Integraal UO revisie C 

Consequenties en voorwaarden 
Prijs (bedrag): 
De ontwerpkosten a.g.v. deze VTW zijn reeds overeengekomen in ON-VTW-140.2 "Opstellen UO rev C". De 
uitvoeringskosten zijn nihil. 
Specificatie prijsaanbieding: 
n.v.t. 
Betalingsvoorwaarden: 
n.v.t. 
Planningsconsequenties 
De ontwerpwerkzaamheden zijn meegenomen in het UO rev C. De consequenties van de 
uitvoeringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in november/ december 2018. 
Gevolgen kwaliteit: 
Geen bijzonderheden 
Gevolgen risico's: 
geen 
Overige voorwaarden: 
Geen 

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam en functie Datum Handtekening 

Dhr.  

 
Projectdirecteur 17-12-2018 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam en functie Datum Handtekening 
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wij bouwen aa n de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging ;Jbam 
Op verzoek van 

sen bebordin 
rachtgever 

en/of termïnsverlen in 

17-12-2018 
Definitief 

esteld door:  
BAM Infra 

Omschrijving van de Wijziging 
D Systeem 

Soort wijziging: D Proces 
IZI Product 

Wijziging volgt uit: 
AFW-1554 Aanpassingen bebordingstekeningen na toetsing Verkeersbesluiten 
Aanleiding/ oorzaak I reden van de Wijziging: 
Aanvullende eisen/ wensen vanuit de BlnG / Gemeente Utrecht 
BAM CUU heeft de bebordingsplannen opgesteld conform de geldende eisen en richtlijnen. Na overleg tussen 
POU HL, de gemeente Utrecht en BAM CUU zijn diverse opmerkingen gemaakt op de bebordingstekeningen. Deze 
aanpassingen dienen doorgevoerd te worden in het ontwerp UO rev C voordat de tekeningen voor de aanvraag van 
de nieuwe verkeersbesluiten kunnen worden ingediend. De gemeente gaat niet akkoord met de huidige ontwerpen 
en wenst haar eigen specifieke aanpassingen. 

De VTW betreft de volgende fases: 
• In augustus 2017 heeft BAM de wijzigingen op basis van de beheerder doorgevoerd 
• In december 2017 gaat BAM de wijzigingen n.a.v. de opmerkingen van de politie doorvoeren (uiteindelijk 

niet verstrekt in december 2017). cl»trr,, r~£- 
✓

• De op 17-10-2018 verstrekte opmerkingen door POU HL (a.g.v. het negatieve advies over de 
verkeersbesluiten) leiden tot diverse aanpassingen. Deze aanpassingen heeft BAM CUU doorgevoerd in de 
uitgevoerde werkzaamheden. De aanpassingen betreffen: 

0 Het vervallen van de haaientanden en het 86 bord 
0 Aanbrengen van D5L borden op twee plekken 

Omschrijving: 
Op basis van deze VTW voert BAM de door Gemeente Utrecht gevraagde aanpassingen door in het 
bebordingsplan. 
Bijlagen bij deze Wijziging: 
Geen 

Wijziging heeft betrekking op 
Documenten: 
uo . 
Bestaande eisen: 
n.v.t. 
Werkpakket: 
0.03 Ontwerp Openbare Ruimte 
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