
CONCEPT (januari 2011)

ZaakID nr. 31024119 Overeenkomst tussen de Staat en de
Met bijlagen Gemeente Eindhoven en de Gemeente
tek. nr. 65592C, 65592D Veldhoven betreffende nadere afspraken over
en 187761-TB-l de uitvoering van het Tracebesluit N2
kaart 2a t/m 2d Aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-

Brabantlaan.

De ondergetekenden:

de Minister van Infrastructuur en Milieu, handelende als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger
van de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de hoofdingenieur-directeur van
Rijkswaterstaat Noord-Brabant van het Directoraat-Generaal van de Rijkswaterstaat, mevrouw ir.
J.G. Robberse, vender genoemd "de Staat"

en

de Gemeente Eindhoven, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de
wethouder Mobiliteit, Milieu, Sport en Evenementen, de heer 3. Helms, handelende ter uitvoering
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Eindhoven,
verder genoemd "de Gemeente Eindhoven"

en

de Gemeente Veldhoven, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de
burgemeester, de heer drs. J.M.L.N. Mikkers, handelende ter uitvoering van het besluit van het
college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Veldhoven, verder genoemd "de
Gemeente Veldhoven"

Overwegende:

• dat de Staat gereed is met de uitvoering van het Tracebesluit A2/A67 Randweg Eindhoven;
• dat er nog enkele op de uitvoering van het Tracebesluit A2/A67 Randweg Eindhoven

betrekking hebbende onderwerpen resteren waarover partijen nadere afspraken wensen te
maken;

« dat de Gemeente Eindhoven bij brief van 1 februari 2005, kenmerk PLO/IP 04uit2482
mede namens de Gemeente Veldhoven, de Gemeente Best en het Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven de Minister heeft verzocht de aansluiting A2 Meerenakkerweg/Heistraat
(A 31) te realiseren en de aansluiting Veldhoven als beschreven in het Tracebesluit A2/A67
(A 3la) Randweg Eindhoven te wijzigen;

• dat de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer op 8 februari 2010 het Ontwerp Tracebesluit N2 Aansluitingen
Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord-Brabantlaan hebben vastgesteld;

• dat het (Ontwerp)Tracebesluit voorziet in het maken van een nieuwe aansluiting
Meerenakkerweg/ Heistraat en het aanpassen van de aansluiting Veldhoven met
bijbehorende werken waaronder het ontkoppelen van de op- en afritten van de Noord-
Brabantlaan;

• dat het (Ontwerp)Tracebesluit mede in overleg met de Gemeente Eindhoven en de
Gemeente Veldhoven tot stand is gekomen en de Gemeente Eindhoven en de Gemeente
Veldhoven met dit (Ontwerp)Tracebesluit hebben ingestemd;

• dat partijen derhalve overeenstemming hebben over de in het (Ontwerp)Tracebesluit
voorziene maatregelen en de Gemeente Eindhoven en de Gemeente Veldhoven bereid zijn
om medewerking te verlenen aan de uitvoering van die maatregelen;

• dat op grand van de brief van de 28 april 2006 met kenmerk DNB/2006/2874 de bijdrage
van de Staat aan de realisatie van de maatregelen als bedoeld in artikel 2, lid 1 voor de
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aansluiting Meerenakkerweg, gemaximeerd is op een bedrag van 2,6 miljoen euro inclusief
BTW. De totale kosten voor het realiseren van deze maatregelen zijn geraamd op 4,2
miljoen euro inclusief BTW.

• dat voor de ontvlechting van de aansluiting Veldhoven de bijdrage van de Staat een 2,13
miljoen euro inclusief BTW bedraagt.

• van de Gemeente Eindhoven wordt een bijdrage wordt gevraagd van ten hoogste 1,6
miljoen euro inclusief BTW.

zijn overeengekomen als volgt.

Artikel 1
Doel van de overeenkomst

Partijen beogen bij deze overeenkomst nadere afspraken te maken over de uitvoering van het
Tracebesluit N2 Aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord-Brabantlaan en de gevolgen
daarvan voor de Gemeentelijke infrastructuur. De hiervoor benodigde maatregelen zijn in artikel
2 en 3 nader beschreven.

Artikel 2
Nieuwe dan we) aan te passen aansluiting

1. De Staat streeft ernaar in de periode 2011 - 2012 zorg te dragen voor het maken van een
nieuwe aansluiting Meerenakkerweg/ Heistraat en het aanpassen van de aansluiting
Veldhoven met bijbehorende werken waaronder het ontkoppelen van de op- en afritten
van de Noord-Brabantlaan.

2. Hiervoor zullen op haar kosten de navolgende maatregelen aan de onderliggende
Gemeentelijke infrastructuur door de Gemeente Eindhoven worden uitgevoerd:
a. aanpassen van de Meerhovendreef (oostelijk deel, van kruispunt met Grasdreef tot aan
aansluiting);
b. aanpassen Heistraat (zowel op grondgebied van de Gemeente Eindhoven als de
Gemeente Veldhoven) - Meerenakkerweg (zowel op grondgebied van de Gemeente
Eindhoven als de Gemeente Veldhoven) - Beemdstraat.

3. De in de vorige leden genoemde maatregelen zijn aangegeven op de bij deze
overeenkomst behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening nummers 187761-TB-l
kaart 2a tot en met 2d.

4. De verdeling van de kosten is geregeld in bijlage 2 behorend bij deze overeenkomst.
5. Over beheer en onderhoud zullen de Gemeente Eindhoven en de Gemeente Veldhoven

nadere afspraken maken. Op tekeningnummer (65592C) is het beheer en onderhoud
aangegeven.

Artikel 3
Verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en verlichting

1. a. De Gemeente Eindhoven zal op haar kosten de Verkeersregelinstallaties (VRI) op het
kruispunt Hurksestraat, Zeelsterstraat, de Sliffertsestraat met de Noord-Brabantlaan na
iedere aanpassing aan het wegennet softwarematig optimaliseren voor de nieuwe situatie.
b. VRI (hardware en software) bij de op- en afritten bij de Meerenakkerweg worden ook op
kosten van de Gemeente Eindhoven geplaatst.

2. De in overeenkomst NB3374 gemaakte afspraken over de VRI op de Noord-Brabantlaan
komen hiermee te vervallen.

3. De Gemeente Eindhoven en de Gemeente Veldhoven dragen zorg voor de bewegwijzering
ten behoeve van de uitvoering van de Werken op de Gemeentelijke wegen. De Staat
vergoedt de kosten exclusief BTW. op basis van de werkelijk gemaakte kosten,
vermeerderd met een percentage van 15% voor voorbereiding, administratie en toezicht.

4. Aanpassingen voor wegverlichting vallen onder het gestelde ter zake in overeenkomst
NB6020.

Artikel 4
Planschade en nadeelcompensatie
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1. Indien de minister vaststelt dat een belanghebbende ten gevolge van het Tracebesluit N2
Aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord-Brabantlaan schade lijdt of zal lijden
die redelijkerwijs niet of niet geheel ten zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien
waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kent de minister
hem op grand van artikel 20d Tracewet op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen
schadevergoeding toe.

2. De Gemeente Eindhoven en/of de Gemeente Veldhoven zal eventueel daartoe strekkende
verzoeken, die bij haar zijn ingediend, op grand van het bepaalde in artikel 2:3 van de
Algemene wet bestuursrecht zo spoedig mogelijk ter behandeling doorzenden aan de
Staat.

3. De kosten van vergoeding van schade ten gevolge van rechtmatig overheidshandelen
voortvloeiende uit de aanleg van de werken buiten de directs invloedsfeer van
maatregelen te realiseren door de Staat zoals aangegeven op tokening nr. 65592D
(Vinexlocatie Meerhoven), komen voor rekening van de Gemeente Eindhoven en zullen
door de Staat bij de Gemeente Eindhoven in rekening worden gebracht conform het
gestelde in Bijlage 1.

Artikel 5
Kabels en leidingen

1. De Staat zal de kosten van het verleggen van kabels en leidingen vergoeden, noodzakelijk
voor de uitvoering van de werken als genoemd in artikel 2, lid 1, conform het geldende
beleid van de Minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld in de
Nadeelcompensatieregeling inzake het verleggen van kabels en leidingen in en buiten
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999, de Overeenkomst inzake verleggen van
kabels en leidingen buiten beheersgebied van 10 februari 1999 (beide gepubliceerd in de
Staatscourant van 26 mei 1999, nr. 97) en de Telecommunicatiewet.

2. De kosten voor het (opnieuw) verleggen van leidingen langs de Wekkerstraat/ Hoevenweg
zijn voor rekening van de Gemeente Eindhoven.

3. De kosten voor het verleggen van kabels en leidingen voor Gemeentelijke wegen en het
omleggen van fietspaden zie ook artikel 2, lid 2 zijn voor rekening van de Gemeente
Eindhoven.

Artikel 6
Afsluitingen en verkeersmaatregelen

Partijen zullen voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de werken overleg voeren over
mogelijke afsluitingen en verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering van de werken.
De Gemeente Eindhoven en de Gemeente Veldhoven dragen indien nodig zorg voor het tijdig aan
het openbaar verkeer onttrekken van de Gemeentelijke infrastructuur.

Artikel 7
Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van aansluiting Meerenakkerweg/ Heistraat is geregeld in artikel 2, lid 1
van overeenkomst NB 5847 betreffende de aanleg van de Meerenakkerweg.
Het beheer en onderhoud van de aansluiting Noord-Brabantlaan is geregeld in artikel 7, lid 1 van
overeenkomst NB 6020 betreffende de uitvoering van het Tracebesluit voor de A2/A67 Randweg
Eindhoven.
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Artikel 8
Grondoverdracht

1. De overdracht van gronden, die nodig zijn voor de aanleg van de werken als bedoeld in
artikel 2, lid 1, zullen voor zoveel deze thans de bestemming verkeersdoeleinden hebben
voor in totaal € 1,- door de Gemeente Eindhoven en de Gemeente Veldhoven aan de Staat
worden overgedragen bij een afzonderlijke overeenkomst, die bij notariele akte zal worden
verleden.

2. De gronden van de bij de Gemeente Eindhoven en de Gemeente Veldhoven in beheer en
onderhoud komende werken zullen voor zoveel deze binnen de begrenzing van het
Tracebesluit de bestemming verkeersdoeleinden heeft onder voorbehoud van goedkeuring
door of vanwege de minister van Financien voor in totaal € 1,- door de Staat aan de
Gemeente Eindhoven of de Gemeente Veldhoven worden overgedragen bij een afzonderlijk
overeenkomst, die bij notariele akte zal worden verleden. De overdracht van de gronden
zal vanwege de Minister van Financien worden geregeld door het Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf, Directie vastgoed, Regionale directie Zuid te Breda.

3. Over gronden welke door de Staat verworven zijn ten behoeve van of in samenhang met
de werken als genoemd in artikel 2 en die niet vallen onder de bepalingen van lid 1 en 2,
zullen bij verkoop ten eerste schriftelijk aangeboden worden aan de Gemeente Eindhoven
of de Gemeente Veldhoven tegen de dan nader te bepalen prijs en voorwaarden. De
overdracht van de eigendom zal vanwege de Minister van Financien worden geregeld door
het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, Directie Vastgoed, Regionale directie Zuid te
Breda.

4. Voor het bepalen van de schadeloosstelling ten behoeve van de verwerving van de
gronden die nodig zijn voor de aanleg van de werken als bedoeld in artikel 2, lid 1 en in
eigendom zijn bij de Gemeente Eindhoven, wordt de commissie van 3
rechtbankdeskundigen benoemd die reeds in het kader van de onteigeningsprocedure met
rolnummers 139248/HA ZA 06-493 en 136129/HA ZA 05-2770 de rechtbank adviseren.
Deze commissie hanteert de Onteigeningswet en de daarmee gepaard gaande
jurisprudentie en zoekt aansluiting bij de uitkomst van de betreffende
onteigeningsprocedure voor de clusters 4 en 5. De commissie zal een voor beide partijen
bindend advies uitbrengen. De in dit lid weergegeven werkwijze is niet van toepassing op
de in lid 1 vermelde gronden.

5. De peildatum voorde schadeloosstelling vermeld in lid 4 is de datum van ingebruikneming
van de gronden door de Staat. Over de periode vanaf peildatum tot moment van
uitbetaling van de schadeloosstelling zal ten gunste van de Gemeente Eindhoven een
rentevergoeding worden berekend met een rentepercentage van 3%.

6. De schadeloosstelling inclusief rentevergoeding van de gronden van de Gemeente
Eindhoven zal worden uitgekeerd via notaris bij het passeren van de notariele akte van
Levering.

7. Indien feitelijke ingebruikneming door de Staat eerder plaatsvindt dan de notariele akte
van Levering zal door de commissie van 3 rechtbankdeskundigen voor de feitelijke
ingebruikneming de gronden opnemen en de actuele situatie vastleggen.

8. De in de vorige leden vermelde commissie van 3 rechtbankdeskundigen zal in opdracht
van en op kosten van de Staat worden ingeschakeld.

9. Voorafgaand aan de notariele akte van Levering van de gronden verlenen de Gemeente
Eindhoven en de Gemeente Veldhoven aan de Staat toestemming om op deze gronden ten
behoeve van de aanleg van de werken noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.
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Artikel 9
Bijdrage Partijen

1. Op grand van de brief van de 28 april 2006 met kenmerk DNB/2006/2874 is de bijdrage
van de Staat aan de werken als bedoeld in artikel 2, lid 1 voor de aansluiting
Meerenakkerweg, gemaximeerd op een bedrag van 2,6 miljoen euro inclusief BTW. De
totale kosten voor het realiseren van de aansluiting zijn geraamd op 4,2 miljoen euro
inclusief BTW.

2. Voor de ontvlechting van de aansluiting Veldhoven bedraagt de bijdrage van de Staat een
2,13 miljoen euro inclusief BTW. Voor de bijdrage is een scope aangevraagd.

3. De Gemeente Eindhoven levert aan de realisatie van de aansluiting Meerenakkerweg een
bijdrage van ten hoogste 1,6 miljoen gebaseerd op de werkelijke kosten. Uitsluitend indien
de totale kosten voor het realiseren van de aansluiting lager uitvallen dan de geraamde
4,2 miljoen euro, komt dit verschil ten gunste van de Gemeente Eindhoven en kan de
gemeentelijke bijdrage daarmee verminderd worden.

4. De Staat treedt op als overheid en derhalve wordt bij facturering aan Gemeenten geen
BTW vermeld. De Staat zal de Gemeente Eindhoven hiervoor factureren. Bij deze facturen
zal het betalingsritme van de aannemer worden gevolgd. Op de facturen wordt de BTW
niet expliciet vermeld.

5. Bij overschrijding van de in het eerste en tweede lid genoemde bijdragen, zal de Staat
uiterlijk op 1 September 2011 aangeven of hij bereid is een hogere bijdrage te betalen of
toepassing te willen geven aan de ontbindende voorwaarde als genoemd in artikel 13.
Alvorens toepassing te willen geven aan artikel 13 zal aan de Gemeenten de vraag worden
voorgelegd of zij bereid zijn extra kosten voor hun rekening te nemen.

6. Partijen dienen op 1 September 2011 duidelijkheid te hebben over de te realiseren
maatregelen en dienen nadere afspraken te hebben gemaakt over uitvoering en
financiering. Bijlage 2 is hierbij uitgangspunt van de kostenverdeling.

Artikel 10
Betalingen

1. Betaling door de Staat aan de Gemeente Eindhoven of de Gemeente Veldhoven zal
plaatsvinden na realisatie van de betreffende maatregelen en wel binnen een maand nadat
de Gemeente Eindhoven of de Gemeente Veldhoven een deugdelijke declaratie hebben
ingediend bij Rijkswaterstaat Noord-Brabant, afdeling Crediteurenadministratie (Postbus
8185, 3503 RD Utrecht) onder vermelding van het bestelnummer (dat voor indienen van
de factuur door de Staat zal worden aangegeven). De Gemeente Eindhoven en de
Gemeente Veldhoven verplichten zich de Staat op diens eerste verzoek inzage te
verstrekken in de op de declaratie betrekking hebbende bewijsstukken.

2. Betaling door de Gemeente Eindhoven of de Gemeente Veldhoven aan de Staat zal
plaatsvinden na realisatie van de betreffende maatregelen en wel binnen een maand nadat
de Staat een deugdelijke declaratie bij de financiele afdeling van de Gemeente Eindhoven,
Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Sector Controlling, t.a.v. Financieel Beheer,
Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven of bij de Financiele Administrate van de Gemeente
Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven heeft ingediend. De Staat verplicht zich de
betreffende Gemeente op haar eerste verzoek inzage te verstrekken in de op de declaratie
betrekking hebbende bewijsstukken.

Artikel 11
Beheersdaden

De partijen verbinden zich binnen het gebied waar de maatregelen worden gerealiseerd geen
beheersdaden te verrichten, waarbij belangen van een andere partij kunnen zijn betrokken, dan na
overleg met de betreffende partij.

Artikel 12
Onvoorziene omstandigheden

1. Onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van haar kan
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worden verlangd, kan een partij zich wenden tot de rechter met het verzoek de gevolgen
van deze overeenkomst te wijzigen of deze te ontbinden.

2. Een dergelijk verzoek wordt alleen dan gedaan wanneer het op uitnodiging van de partij
die het aangaat door partijen gezamenlijk gevoerde overleg niet binnen drie maanden leidt
tot een door alle parijen gedragen resultaat.

3. Partijen onderkennen de mogelijkheid dat zich omstandigheden voordoen die weliswaar de
essentialia van de overeenkomst betreffen en uit dien hoofde tot ontbinding van de
overeenkomst zouden kunnen leiden, doch die partijen in plaats daarvan ertoe nopen ter
uitvoering van deze overeenkomst nadere afspraken met elkaar te maken. Zij verbinden
zich alsdan op constructieve wijze met elkaar te overleggen en voorts al het mogelijke te
doen ter verzekering van de richtige nakoming van deze overeenkomst.

4. Indien het in het tweede en/of derde lid bedoelde overleg tot overeenstemming leidt zal
herziening, wijziging of aanvulling van de overeenkomst worden vastgelegd in een nader
te sluiten wijzigings- c.q. aanvullende overeenkomst.

Artikel 13
Ontbindende voorwaarde

Elk der partijen is gerechtigd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden.
a. wanneer de besluiten of andere rechtshandelingen die op grand van wettelijke regelingen
vereist zijn om te kunnen overgaan tot realisatie van de in artikel 2 genoemde maatregelen niet
tot stand komen dan wel de inhoud daarvan aan de nakoming van de in deze overeenkomst
aangegane verplichtingen geheel of gedeeltelijk in de weg staat;
b. wanneer van Rijkswege, al dan niet vanwege gewijzigde beleidsinzichten in de Ministerraad
en/of de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de voor realisering van de in artikel 2 genoemde
maatregelen benodigde financiele middelen niet of in niet voldoende mate ter beschikking worden
gesteld;
c. wanneer, voorafgaand aan het starten van de realisatie van de maatregelen genoemd in artikel
2 lid 1, aan de voorwaarden genoemd in artikel 2, lid 2 en artikel 9, lid 2, lid 3 en lid 5 niet
voldaan is.

Artikel 14
Schadevergoeding

Indien deze overeenkomst op grand van het bepaalde in artikel 12 of artikel 13 wordt gewijzigd of
(gedeeltelijk) ontbonden, zal de partij op wiens initiatief de wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding
plaatsvindt, uitsluitend gehouden zijn om aan de andere partijen de kosten te vergoeden gemoeid
met (de beeindiging van) jegens derden aangegane verplichtingen die deze partijen
noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs hebben moeten maken voor de nakoming van hun
verplichtingen onder deze overeenkomst, met uitzondering van de eigen personeelslasten en
apparaatskosten.

Artikel 15
Geschillen

1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel

nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door
de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag.

3. Er is sprake van een geschil zodra een van de partijen dit schriftelijk aan de andere
partijen meldt. Partijen dienen hierop met elkaar in overleg te treden teneinde te bezien of
in der minne een oplossing voor dit geschil kan worden bereikt.
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Aldus opgemaakt en in viervoud ondertekend,

te 's-Hertogenbosch,

De Staat,

ir. J.G. Robberse

2011

te Eindhoven,

De Gemeente Eindhoven,

3. Helms

2011

te Veldhoven,

De Gemeente Veldhoven,

drs. 3.M.L.N. Mikkers

2011
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Bijlage 1
Schadeafwikkeling

1) De Staat zal verzoeken om schade ex artikel 20d Tracewet, welke een gevolg zijn van de
maatregelen in het gebied genoemd in artikel 4, lid 3, ter informatie doorzenden aan de
Gemeente.

2) De behandeling van deze schadeclaims geschiedt conform de Regeling nadeelcompensatie
Verkeer en Waterstaat.
Over de behandeling van ingediende schadeclaims zal gedurende de gehele procedure
overleg plaatsvinden tussen de Staat en de Gemeente.

3) De Staat benoemt, voor rekening van de Staat, een commissie van een of meer
onafhankelijke deskundigen, welke de schadeclaim(s) beoordelen en ter zake advies
uitbrengen. De Staat zal een uitgebracht (concept)advies toezenden aan de Gemeente.

4) De Gemeente beslist, naar aanleiding van het advies van de commissie van onafhankelijke
deskundigen, binnen vier weken na toezending van het advies of zij zich al dan niet in het
advies kan vinden. De Staat zal niet eerder op schadeclaims beslissen (en het advies niet
eerder in de openbaarheid brengen) dan nadat de Gemeente haar standpunt kenbaar heeft
gemaakt.

5) Indien de Gemeente het niet eens is met het uitgebrachte advies zal zij haar standpunt
binnen drie maanden na toezending van het advies met een onafhankelijk
deskundigenadvies onderbouwen. Aan de hand van dit (in opdracht van de Gemeente
uitgebrachte) advies zullen partijen trachten in gezamenlijk overleg tot een vergelijk te
komen. Als dit niet mogelijk blijkt, zullen partijen samen een onafhankelijke commissie
benoemen. Het advies van deze commissie zal bindend zijn voor partijen.

6) Indien tegen een door de Gemeente geaccordeerd schadebesluit bezwaar wordt gemaakt
en de Staat - al dan niet op basis van advies van de bezwarencommissie - voornemens is
het primaire besluit te herroepen teneinde een eerder afgewezen schadeclaim alsnog
(gedeeltelijk) toe te wijzen, dan wel een hoger bedrag aan schadevergoeding vast te
stellen dan in het primaire besluit was toegewezen, dan zal hij dit voornemen (met
eventueel advies van de bezwarencommissie) op voorhand aan de Gemeente kenbaar
maken. De punten 4 en 5 zijn dan van overeenkomstige toepassing.

7) De Gemeente zal een door de Staat toegekende schadevergoeding vermeerderd met de
aan verzoeker uitgekeerde wettelijke rente aan de Staat terugbetalen tot ten hoogste ,
het door de Gemeente geaccordeerde bedrag, dan wel, indien partijen ingevolge punt 5
gezamenlijk advies hebben gevraagd, het voor partijen bindend vastgestelde bedrag, een
en ander vermeerderd met de aan dit bedrag gerelateerde wettelijke rente.

8) Uitsluitend in de gevallen waarin door de bestuursrechter is bepaald dat door de Staat een
hogere schadevergoeding dient te worden toegekend dan het door de Gemeente
geaccordeerde bedrag aan schadevergoeding, dan wel - indien van toepassing - het
ingevolge punt 5 voor partijen bindend vastgestelde bedrag aan schade, wordt ook dit
meerdere door de Gemeente aan de Staat terugbetaald.
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Bijlage 2

Kosten posten voor rekening van de
Staat (max. 2,2 milj. euro excl. BTW)

Toe- en afritten Aansluiting Meerenakkerweg
art. 2, lid 1

Ontvlechtingsvariant binnen grenzen TB
A2/A67 Randweg Eindhoven art. 2, lid 1
Bewegwijzering A2 en Gemeentelijke wegen
art. 3, lid 3 en 4
Verlichtina art. 3 lid 5
Verleggen kabels en leidingen binnen de
werkgrenzen van art. 2 lid 1, art. 5 lid 1
Grondverwerving art. 8 lid 1
Schade ex artikel 20d Tracewet

Kostenposten voor rekening van de
Gemeente Eindhoven

Aanpassen Meerhovendreef art. 2 lid 2a
Aanpassen Heistraat - Meerenakkerweg art.
2 lid 2b
Optimalisatie VRI's art. 3 lid la
VRI Meerenakkerweg art. 3 lid Ib
Schade ex artikel 20d Tracewet Vinexlocatie
Meerhoven

Verleggen kabels en leidingen Gemeentelijke
wegen art. 5 lid 2

- 9 / 9 -




