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1 Inleiding 

1.1 Verbeteren bereikbaarheid staat centraal in mobiliteitsbeleid 

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor een soepel verloop 
van economische en maatschappelijke processen. In grote delen van Nederland staat 
echter de bereikbaarheid zwaar onder druk door de groei van het autogebruik en de in 
aantal en omvang toenemende files. In beleidsnota’s over mobiliteit, zoals de Nota 
Mobiliteit van de Rijksoverheid en provinciale en gemeentelijke verkeer- en 
vervoerplannen (PVVP’s en GVVP’s) komt de bereikbaarheidsproblematiek als een 
serieus knelpunt voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie en samenleving 
naar voren. Deze nota’s spreken de ambitie uit om tegemoet te komen aan de 
behoeften van individuele reizigers en bedrijven door het faciliteren van mobiliteit 
binnen de gestelde kaders van leefbaarheid en veiligheid. De voor de wegennetwerken 
verantwoordelijke overheden, de wegbeheerders, zijn dan ook op zoek naar 
mogelijkheden om congestie terug te dringen en reistijdverliezen te beperken. Het 
streven is om deze doelen zo veel mogelijk te realiseren door een betere benutting van 
de bestaande wegcapaciteit. 

1.2 Verkeersmanagement levert bijdrage aan verbeteren 
bereikbaarheid 

Eén van de middelen om de reistijdverliezen te beperken is (dynamisch) 
verkeersmanagement (DVM). Dynamisch verkeersmanagement is het geheel aan 
technische, vaak innovatieve maatregelen die op basis van actuele verkeersinformatie 
en reisinformatie flexibel invloed uitoefenen op het gedrag van de weggebruiker of de 
reiziger. Door de verkeersstromen beter en slimmer te managen is het mogelijk om de 
beschikbare capaciteit beter te benutten. Congestie doet zich immers niet op elk 
moment en op elke plek van het wegennet voor. Door het sturen van verkeersstromen 
vlakken de pieken in het verkeersaanbod op de kwetsbare plekken en tijdstippen af en 
kunnen bovendien verwachte en onverwachte verstoringen, bijvoorbeeld als gevolg 
van werkzaamheden of ongevallen, beter gemanaged worden. 

1.3 Dynamisch verkeersmanagement in Noord-Brabant 

Dynamisch verkeersmanagement neemt een belangrijke positie in in het verkeer- en 
vervoerbeleid van de provincie Noord-Brabant. Met dynamisch verkeersmanagement 
draagt de provincie bij aan een betrouwbaardere reistijd van deur tot deur, veiliger 
verkeer en een duurzame kwaliteit van de leefomgeving. In 2006 heeft de provincie 
Noord-Brabant haar visie op dynamisch verkeersmanagement geactualiseerd. 
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De kern van de DVM-visie bestaat uit het onderscheiden van drie ontwikkelpaden: 
 
 ontwikkelpad 1: DVM op provinciale wegen; 
 ontwikkelpad 2: netwerkmanagement; 
 ontwikkelpad 3: intermodaal reisadvies. 
 
Om de ontwikkelpaden verder te brengen heeft de provincie Noord-Brabant een 
werkprogramma opgesteld, bestaande uit DVM-pilotprojecten op alle drie de 
ontwikkelpaden.  Met name in ontwikkelpad 2 ligt daarbij de nadruk op projecten en 
maatregelen die de benutting van het Brabantse wegennet verbeteren en daarmee de 
congestie terugdringen. Rode draad in deze projecten is een betere sturing van het 
autoverkeer over het wegennet, vooral op plaatsen en tijdstippen waarop sprake is van 
congestie. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn het opzetten van een 
verkeerscentrale, het beschikbaar stellen van verkeersinformatie aan service providers, 
het plaatsen van dynamische route-informatiepanelen (DRIP’s), het ingrijpen in VRI-
regelingen etc. Om de sturing van het autoverkeer mogelijk te maken is het 
noodzakelijk om over verkeersgegevens te beschikken die de actuele verkeerssituatie op 
de wegen weergeven.  

1.4 Actuele verkeersgegevens van het Brabantse wegennet 

Sinds 2005 biedt de provincie Noord-Brabant actuele verkeersinformatie over het 
Brabantse wegennet aan aan de weggebruiker. De verkeersinformatie is afkomstig uit 
het MTS-systeem van LogicaCMG. Medio 2007 loopt de overeenkomst met 
LogicaCMG af. Maar ten behoeve van de uitvoering van DVM-maatregelen wil de 
provincie Noord-Brabant ook na deze datum beschikken over actuele 
verkeersgegevens van het Brabantse wegennet. Eén van de projecten van het DVM-
programma richt zich dan ook op de aanbesteding van het inwinnen van actuele 
verkeersgegevens. Dit project is in het DVM-werkprogramma opgenomen onder de 
titel ‘BRAVISSIMO’ (BRAbants VerkeersInformatieSysteem voor Sturing, 
Informatieverstrekking en MOnitoring). Voorliggend bestek beschrijft de inhoudelijke 
en procesmatige eisen en aspecten die zijn verbonden aan de aanbesteding van dit 
project. 
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2 Doelstellingen en uitgangspunten project 
‘inwinning real time verkeersgegevens’ 

2.1 Doelstellingen 

Voor de uitvoering van dynamisch verkeersmanagement heeft de provincie Noord-
Brabant behoefte aan actuele informatie over de verkeerssituatie op een selectie van 
Rijks- en provinciale wegen. De verkeersgegevens zijn noodzakelijk voor het realiseren 
van de volgende doelstellingen: 
 
 het beschikken over een real time verkeersbeeld voor het aansturen van 

regelscenario’s; 
 het aansturen van DRIP’s en eventuele andere DVM-maatregelen: 
 het aanbieden van verkeersinformatie aan de weggebruiker, al dan niet via 

service providers; 
 het monitoren van het gebruik van het Brabantse wegennet ten behoeve van het 

mobiliteits- en infrastructuurbeleid; 
 het uitvoeren van evaluatiestudies. 
 
De eerste drie doelstellingen vragen om de beschikbaarheid van real time 
verkeersgegevens. Voor de overige doelstellingen volstaat de beschikbaarheid van 
historische gegevens. Voor de beschrijving van het programma van eisen in dit bestek 
fungeert de levering van real time gegevens als uitgangspunt, aangezien het inwinnen 
van real time gegevens de hoogste eisen stelt en daarmee maatgevend is voor de 
ontwikkeling van de gevraagde inwinsystemen. 
 
Voor de levering van verkeersgegevens maakt de provincie Noord-Brabant tussen een 
‘verplicht pakket’ van te bemeten wegen en een ‘optioneel pakket’. Van het verplichte 
pakket van te bemeten wegen dienen in ieder geval de in het bestek beschreven 
verkeersgegevens met de gevraagde kwaliteit geleverd te worden binnen het door de 
provincie Noord-Brabant beschikbaar gesteld maximum projectbudget. De levering 
van gegevens van het optionele pakket van te bemeten wegen is niet verplicht, maar 
speelt wel een rol bij de beoordeling van de aanbieding op kwaliteit met behulp van de 
kwaliteitscriteria. 

2.2 Uitgangspunten 

Het project kent een aantal belangrijke uitgangspunten die in het navolgende op een 
rij staan. 
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2.2.1 Levering verkeersgegevens in de vorm van een dienstverlening 

De provincie Noord-Brabant neemt de verkeersgegevens af in de vorm van een 
dienstverlening. De opdrachtnemer is eigenaar van de voor de dienstverlening 
benodigde hardware en software en is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud en 
beheer hiervan.  

2.2.2 Eigendoms- c.q. gebruiksrechten gegevens 

De provincie Noord-Brabant neemt de verkeersgegevens af voor een aantal 
doeleinden, zoals vermeld in paragraaf 2.1. De verzamelde en aan de provincie 
geleverde verkeersgegevens worden en blijven eigendom van de provincie, tenzij de 
opdrachtnemer een wezenlijk deel aan eigen investeringen heeft gedaan om tot de 
gegevensverzameling te komen. De opdrachtnemer dient dat in de bieding expliciet 
hard te maken. 
Ongeacht het eigendom van de verzamelde en aan de provincie geleverde 
verkeersgegevens moeten de door de opdrachtnemer geleverde gegevens zonder 
beperkingen door of in opdracht van de opdrachtgever kunnen worden doorgeleverd 
aan andere wegbeheerders c.q. overheden en aan serviceproviders alsmede andere 
relevante private partijen (zoals fleet-owners).  

2.2.3 Nationaal datawarehouse 

Op initiatief van Rijkswaterstaat is in 2005 het project Nationaal Datawarehouse 
(NDW) van start gegaan. Het betreft een samenwerking van Rijkswaterstaat en 
regionale en gemeentelijke wegbeheerders. Doel van dit project is om de effectiviteit 
van verkeersmanagement en verkeersinformatie te verhogen door het opzetten van 
een geordende informatiehuishouding, waarin verkeersgegevens uit verschillende 
bronnen worden vastgelegd. Door het gebruik van éénduidige technische standaarden 
wordt de optelbaarheid van de verschillende verkeersgegevens gewaarborgd. 
De door de opdrachtnemer geleverde realtime gegevens dienen zonder beperking te 
worden geleverd aan het in ontwikkeling zijnde Nationaal Datawarehouse verkeer en 
vervoer. 

2.2.4 Provinciaal datawarehouse 

De provincie Noord-Brabant hanteert als strategie ten aanzien van gegevens die 
worden gebruikt voor monitoring en beleidsvorming dat deze gegevens in een 
‘provinciaal datawarehouse’ worden opgeslagen. Dit betekent dat de ‘historische’ 
verkeersgegevens periodiek geleverd dienen te worden aan de opdrachtgever in een 
nader te definiëren format. De opdrachtnemer stelt de historische gegevens 
beschikbaar op een nader te definiëren koppelvlak. De provincie Noord-Brabant treft 
de benodigde voorzieningen om de gegevens vervolgens op te slaan in een eigen 
database. 

2.2.5 Verkeersgegevens van provinciale wegen en Rijkswegen 

Ten behoeve van de inwinning van verkeersgegevens is een selectie gemaakt van 
Brabantse wegen waarvan de gevraagde verkeersgegevens beschikbaar dienen te 
komen. Dit betreft niet alleen provinciale wegen, maar ook een aantal Rijkswegen en 
een wegdeel dat onder het beheer valt van de ‘Poort van Den Bosch’. De provincie 
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Noord-Brabant heeft afspraken gemaakt met deze wegbeheerders ten aanzien van de 
juridische en organisatorische aspecten die zijn verbonden aan deze aanbesteding. 
 

2.2.6 Presenteren van actueel verkeersbeeld voor gemeten wegen 

De provincie Noord-Brabant wil de actuele gegevens gebruiken om een actueel beeld 
te tonen van de verkeerssituatie op de bemeten wegen. Daartoe is het presenteren van 
de gegevens in een viewer via Internet onderdeel van de aanbesteding. 
 

2.2.7 Maximaal budget 

De provincie Noord-Brabant heeft voor de levering van de gevraagde 
verkeersgegevens een maximum gesteld ten aanzien van de jaarlijkse vergoeding aan 
de opdrachtnemer.  Het maximale jaarlijkse budget bedraagt € 500.000,- exclusief 
BTW. 
Bij het opstellen van de selectie van te bemeten wegen heeft de provincie Noord-
Brabant onderscheid gemaakt tussen een ‘verplicht’ deel en een ‘optioneel’ deel. Het 
bemeten van het verplichte deel van de wegenselectie dient in ieder geval deel uit te 
maken van de aanbieding. Daarnaast heeft de aanbieder de gelegenheid om het 
bemeten van alle of een deel van de wegen uit het optionele deel aan te bieden, mits 
de totale gevraagde vergoeding maximaal €500.000,- per jaar blijft. Het aantal te 
bemeten ‘optionele’ wegen dat deel uitmaakt van de aanbieding vormt één van de 
criteria bij de beoordeling van de aanbiedingen. 

2.2.8 Planning 

De planning van de aanbesteding is erop gericht dat op 1 juli 2007 het bemeten van 
de wegen a.1 t/m a.6 van het verplichte deel van de te bemeten wegen (zie 
Vraagspecificatie Deel C paragraaf 2.2) operationeel is. Voor het resterende deel van 
de verplichte wegen (wegen b.1 t/m b.5: zie Vraagspecificatie Deel C, paragraaf 2.2) 
en van het optionele deel van de geselecteerde wegen dient de inwinning van de 
verkeersgegevens uiterlijk op 1 december 2007 operationeel te zijn. 
 

2.2.9 Duur van contract 

Opdracht voor levering van verkeersgegevens betreft een vaste periode van vier jaar, 
met de mogelijkheid van een verlenging met één jaar. De keuze voor verlenging wordt 
eenzijdig door de opdrachtgever gemaakt. 
De opdrachtgever bepaalt uiterlijk vier maanden voor het aflopen van de 
contractperiode of het contract wordt verlengd. De opdrachtnemer wordt hiervan 
schriftelijk in kennis gesteld. 
 

2.2.10 Functionele benadering 

De keuze voor de te gebruiken meettechniek(en) is geheel aan de opdrachtnemer, met 
inachtneming van de minimale kwaliteitseisen. 
De provincie wil echter de aanwezigheid van fysieke elementen in en nabij de weg 
zoveel mogelijk beperken. Een werkwijze die dat weet te beperken strekt tot 
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aanbeveling, mits voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. Daartoe vormt dit aspect een 
onderdeel van de kwaliteitsbeoordeling. 
 

2.2.11 Taalgebruik 

Alle mondelinge en schriftelijk communicatie binnen het project vindt plaats in de 
Nederlandse taal. Hieronder valt ook de tekstuele invulling van de viewer. 
 
 


