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Deze Nota van Inlichting volgt op basis van hoofdtsuk 3 van het aanbestedingsdocument. 
Gepubliceerd onder nr. 2006/S 243-260597 van 21 december 2006.Deze Nota van Inlichting geldt 
als aanvulling op het beschrijvend document. 
 
Van alle verzoeken om nadere informatie, worden de vragen en antwoorden geanonimiseerd aan alle 
inschrijvers door een Nota van Inlichting verstrekt.  
 
Het document bevat de volgden onderdelen 
Pagina’s Onderdeel 
 Aantal vragen zoals u die gesteld heeft met daarbij de antwoorden van onze kant 

 
3 – 25 113 vragen. 
  
 
 
N.B. De volgende vragen zijn t.o.v. de concept-beantwoording bij de Inlichtingenbijeenkomst qua 
strekking wezenlijk veranderd: 
• Vraag 98
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Nr.  Vraag 
 

Antwoord 

1 Gezien het feit dat uw tender zeer kort 
voor de kerstvakantie is geplaatst blijkt de 
feitelijke productietijd, voor de 
beantwoording van uw vraag uiterst kort. 
Om er toch voor te zorgen dat de 
kwaliteit van onze beantwoording voldoet 
aan een zo hoog mogelijke standaard 
verzoeken wij u om de uiterste 
inleverdatum uit te stellen. 

De inleverdatum wordt niet uitgesteld. 

2 In uw tender geeft u aan dat u 
voornemens bent om de geleverde 
verkeersgegevens onverkort door te geven 
aan alle belanghebbenden; zoals het 
National Data Warehouse. Kunt u ons 
ook aangeven of dit betekent dat de 
betreffende data alleen voor algemeen nut 
beschikbaar wordt gesteld. Indien u dit 
niet kunt aangeven kunt u dan aangeven 
of deze gegevens onverkort beschikbaar 
zullen worden gesteld aan commerciële 
partijen. Indien dit laatste het geval is 
kunnen er dan condities worden gesteld 
aan de doorlevering? 

Het Nationaal Datawarehouse is geen 
belanghebbende, maar een organisatievorm 
voor het delen van verkeersgegevens ten 
behoeve van verkeersmanagement en 
verkeersinformatie. De provincie Noord-
Brabant vindt het delen van de 
verkeersgegevens voor deze doeleinden 
essentieel voor de uitvoering van een adequaat 
verkeers- en vervoersbeleid. Zoals aangegeven 
in de vraagspecificatie deel A wil de provincie 
Noord-Brabant als betalende partij voor de 
gegevens het recht hebben de gegevens zonder 
beperkingen (voor de beoogde doelen gaat het 
met name om beperkingen ten aanzien van 
kwaliteit (nauwkeurigheid, actualiteit) en kosten) 
ook door te kunnen leveren aan serviceproviders 
en andere relevante partijen. Dit zijn 
commerciële partijen. Condities die aan de 
doorlevering worden gesteld die afbreuk doen 
aan dit beginsel worden niet geaccepteerd. 
Naar verwachting zal de doorlevering naar 
andere partijen via het loket Nationaal 
Datawarehouse gaan lopen. 

 
3 Zijn we in het geval dat we als 

opdrachtnemer condities stellen aan de 
doorlevering aan partijen nog compliant 
voor deze tender? 

Als de gestelde condities afbreuk doen aan de 
betekenis van de gegevens voor de doeleinden 
verkeersmanagement en verkeersinformatie, 
door het beperken van de kwaliteit en/of het 
laten betalen voor de gegevens, dan bent u als 
opdrachtnemer niet compliant voor deze tender. 

 
4 Kunt u ons de specificaties van het 

Provinciaal Datawarehouse, waarnaar 
een koppeling moet worden aangebracht, 
toeleveren? 

De specificaties zijn nog niet bekend. Wel is 
bekend dat de data-uitwisseling in een XML-
formaat via een SOAP-protocol zal verlopen. 
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5 Kunt u aangeven hoe Provincie Noord 
Brabant voornemens is om de genoemde 
controlemetingen uit te voeren; wat zijn 
de bij deze controlemetingen gebruikte 
evaluatiecriteria? 

Door met geijkte apparatuur 
vergelijkingsmetingen uit te (laten) voeren, 
waarbij de gegevens worden verzameld conform 
de definities van meetwaarden en meetvakken in 
Vraagspecificatie deel C. Op basis van deze 
metingen worden 1-minuutwaarden (totalen 
voor intensiteiten; gemiddelden voor reistijden) 
bepaald. Deze waarden worden als 
werkelijkheid gezien en dus als referentie voor 
de door de opdrachtnemer geleverde 
meetwaarden. De afwijkingen van de door de 
opdrachtnemer geleverde meetwaarden ten 
opzichte van de referentie worden vastgesteld, 
voor alle minuten van de controleperiode van 
één week. Alle afwijkingen worden uiteindelijk 
geconfronteerd met de in het bestek gestelde 
maximale procentuele onnauwkeurigheid, of de 
door opdrachtnemer aangeboden maximale 
onnauwkeurigheid. 

 
6 In hoeverre zijn de gedefinieerde 

meetvakken, op detail niveau, nog aan te 
passen, zodat er een optimalere match is 
te maken met de daadwerkelijke 
verkeerssituatie? 

De gedefinieerde meetvakken zijn in principe 
niet aan te passen, behoudens verdere opdeling 
naar kleinere eenheden. Voor de 
kwaliteitsbeoordeling blijven de gedefinieerde 
meetvakken gelden. 
Indien de inschrijver meent dat een andere 
definitie van meetvakken juister of beter is, kan 
hij dat in de inschrijving beargumenteerd 
aangeven en een voorstel doen voor aanpassing. 

 
7 Welke gegevens moeten er worden 

opgeleverd voor presentatie op de 
DRIPS? 

Dit betreft per meetvak: een route-id, een 
meetvak-id, een datum-tijdstempel, de actuele 
reistijd voor het betreffende meetvak en het 
aantal waarnemingen waarop de reistijdwaarde 
is gebaseerd. 
 

8 De eindgebruiker van de internet viewer 
krijgt volgens uw specificatie de 
mogelijkheid tot het vastleggen van 
persoonlijke voorkeuren. Hoe 
strikt/uitgebreid dient deze functionaliteit 
te worden geïnterpreteerd? 

Voor eindgebruikers onder wegbeheerders is 
een instelbaar gebruikersprofiel zeer wenselijk 
en volgens ons ook redelijkerwijs te realiseren. 
Mogelijk is dit ingewikkelder indien het gaat om 
een publieksapplicatie. Indien het realiseren van 
deze functionaliteit voor de inschrijver leidt tot 
onevenredige kosten dient dat in de inschrijving 
aangegeven te worden. 
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9 Volgens de Aankondiging is er sprake van 
een opdracht die als Diensten wordt 
gekwalificeerd, terwijl u de UAV-GC 
2005 en de regeling van Aanneming van 
Werk van toepassing verklaart in de 
Basisovereenkomst. Kunt u dit toelichten? 

De levering van verkeersgegevens sec is te 
beschouwen als een Dienst. Echter, aangezien 
we functioneel aanbesteden, dienen we rekening 
te houden met het mogelijk plaatsen van 
systemen langs de weg. Dit is als een Werk te 
beschouwen. 
 

10 Naar onze mening stelt u een onjuiste eis 
in paragraaf 6.2 van het 
Aanbestedingsdocument met betrekking 
tot het hebben van een Veiligheids 
Checklist Aannemers VCA. Wij zijn van 
plan om de werkzaamheden langs de 
wegen volledig te laten verrichten door 
onderaannemers die vanzelfsprekend over 
dit certificaat beschikken. Wij zien niet in 
waarom wij als bedrijf dat zelf geen 
werken in de zin van Boek 7 titel 12 BW 
uitvoert over zo’n certificaat zouden 
moeten beschikken. 

De bestekseis is gesteld aan de inschrijver, ook 
bij combinatie van inschrijvers dient iedere 
combinant aan deze eis te voldoen. Het 
uitbesteden aan een onderaannemer die wel 
over het gevraagde certificaat beschikt wordt in 
deze onvoldoende geacht. 

11 Wij vermoeden dat Hoofdstuk 7 van het 
Aanbestedingsdocument is overgenomen 
uit een aanbesteding van enkele jaren 
geleden omdat de tekst hiervan vrijwel 
letterlijk overeenkomt met artikel 20 van 
de Richtlijn 93/36/EEG (Leveringen) die 
niet meer van kracht is. De eisen ten 
aanzien van het leveren van bewijsstukken 
in dit Hoofdstuk kunnen niet van 
toepasing zijn omdat zij in strijd zijn met 
artikel 46 Bao. In de Bijlage 2 Eigen 
Verklaring worden overigens vragen 
gesteld die qua formulering 
overeenkomen met artikelen 45 en 46 
Bao. Mogen wij Hoofdstuk 7 als niet 
geschreven beschouwen en de daarin 
gestelde eisen ten aanzien van het 
indienen van bewijsstukken negeren? 

Bij inschrijving is de Eigen Verklaring  
voldoende. Bij opdrachtverlening moeten de 
bewijsstukken wel worden aangeleverd. 
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12 In artikel 16 lid 2 van de 
Basisovereenkomst wordt een maximum 
van de boete genoemd dat gelijk is aan de 
contractwaarde over de volledige looptijd 
van de overeenkomst. Dit is onacceptabel 
hoog. Wij verzoeken u dit maximum te 
verlagen tot een acceptabele waarde, 
bijvoorbeeld 5% van de contractwaarde 
en tevens ook de in de leden 5 en 6 
genoemde boetes onder dit maximum te 
laten vallen. 

Deze boetebepaling wordt niet aangepast. 

13 In Annex XI Bankgarantie staat bij 
vergissing het woord ‘borg’ op een aantal 
plaatsen. Een bankgarantie is evenwel 
geen overeenkomst van borgtocht: 
volgens art. 7:850 BW verplicht de borg 
zich tot nakoming van de verbintenis van 
de hoofdschuldenaar en daarvan kan 
natuurlijk geen sprake zijn. Geen enkele 
bank zal een dergelijke borgtocht aangaan 
en accepteert alleen een (voorwaardelijke) 
verbintenis tot betaling van een bedrag. 

Met borg wordt in Annex XI bedoeld de partij 
die de bankgarantie verstrekt. 

14 Verzoek om uitstel van inleverdatum. 
 

De inleverdatum wordt niet uitgesteld. 

15 Het bestek lezende en kijkend naar de 
realisatietermijn voor het eerste deel 
etc.etc. zijn wij benieuwd welk systeem u 
voor ogen heeft. Wij zouden hierover 
graag geïnformeerd worden. 

De aard van een functionele aanbesteding is dat 
we geen systeem voorschrijven, mits voldaan 
wordt aan de producteisen. Maar er zijn 
natuurlijk allerlei systemen bekend: lusdetectie, 
radar, videodetectie, floating car data etc. 
 

16 Om in aanmerking te komen voor de 
gunning wordt een referentieproject 
gevraagd van 1.000.000,00 euro. Dit 
staat altijd in relatie tot de grootte van het 
aan te bieden project. Hoe kan het dan 
zijn dat de provincie maximaal 
500.000,00 per jaar wil betalen? Ons 
inziens is het bedrag van de gevraagde 
referentie te groot of het te investeren 
bedrag te laag.  

Het totale project betreft een maximaal bedrag 
van 2,5 miljoen euro. Het bedrag van 1 miljoen 
euro staat hiermee in verhouding. 

17 Tevens zijn er nog niet zoveel 
vergelijkbare projecten in Nederland 
gerealiseerd. Is dit een bewuste selectie? 

Als dienst zijn er nog geen vergelijkbare 
projecten, maar wel als werk. 
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18 Door hoge eisen aangaande ervaring te 
stellen worden hoge drempels 
opgeworpen voor innovatieve bedrijven 
die net met dit soort producten/diensten 
starten. 

Klopt. De provincie wil echter een reële kans op 
succes en kiest daarom voor ervaren partijen. 

19 Men wil een bankgarantie van 5%. 
Waarvoor eigenlijk? Alle apparatuur etc. 
is van de opdrachtnemer. Alle risico’s 
liggen bij de opdrachtnemer. Waarom 
dan ook nog een bankgarantie? 

Bij inzet van weggebonden systemen kan de 
provincie, bijvoorbeeld bij faillissement, met 
problemen worden geconfronteerd. 

20 Ons inziens is het bedrag van maximaal 
500.000,00 per jaar veel te laag om dit 
project te kunnen realiseren 

Wij verwachten van niet, aangezien er sprake is 
van een vaste contracttijd van vier jaar, met een 
mogelijke verlenging met één jaar. 
 

21 Aanbestedingsdocument: 5. Het aantal 
weggebonden elementen dient te worden 
beperkt. Gaat het hier om alle elementen 
(dus bijvoorbeeld ook de reeds aanwezige 
lusdetectoren) of uitsluitend om de in het 
kader van deze opdracht nieuw te 
installeren elementen? 

Het gaat om nieuw te installeren elementen.  

22 Aanbestedingsdocument: In het verlengde 
daarvan: Er kan een bonus worden 
verdiend door ook van niet verplichte 
wegen informatie te leveren. Als daar 
echter extra weggebonden elementen 
voor nodig zijn, dan wordt daarmee de 
kans op een bonus verkleind. Omdat de 
eventuele bonus voor het beperken van 
het aantal weggebonden elementen niet 
vooraf door de aanbieder is te bepalen 
(deze wordt immers bepaald door het 
beoordelingsteam) Hoe ziet u de afweging 
tussen het leveren van informatie over 
niet verplichte wegen in relatie tot de 
eventuele noodzaak daar extra 
weggebonden elementen te plaatsen? 

Het aantal weggebonden elementen zal in 
relatie tot het aantal bemeten wegen worden 
beoordeeld. 

23 Aanbestedingsdocument: In het verlengde 
daarvan: Hoe wordt het volgende in de 
beoordeling meegenomen: de aanbieder 
maakt TIJDELIJK gebruik van 
weggebonden elementen, bijvoorbeeld 
om algoritmes in te regelen en te 
valideren? 

Deze zullen als minder bezwaarlijk worden 
beoordeeld dan elementen die gedurende de 
looptijd van het contract aanwezig blijven. 
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24 Algemeen: Wat wordt verstaan onder een 
‘object’? (bijvoorbeeld in vraagspecificatie 
deel B op pagina 11) 
 
 

De geleverde meetinstallaties, met name bij 
weggebonden systemen. 

25 Vraagspecificatie deel A: 2.2.2 wat wordt 
hierbij verstaan onder een wezenlijk deel 
aan eigen investering t.b.v. 
gegevensverzameling? En hoe moet dit in 
de bieding hard gemaakt worden? 

Van belang is dat, indien de inschrijver 
eigendomsrechten meent te hebben, dit in de 
aanbieding duidelijk en aannemelijk wordt 
gemaakt. 

26 Vraagspecificatie deel A: 2.2.2 mogen er 
beperkingen worden opgelegd aan het 
gebruik van de gegevens door andere 
partijen dan de provincie. Bijvoorbeeld: 
mag worden uitgesloten dat service 
providors met de aan hen geleverde 
informatie, betaalde diensten gaan 
ontwikkelen? Want dat zou in strijd zijn 
met de geest van dit artikel waarin eigen 
investeringen van bedrijven worden 
gerespecteerd. 

Dergelijke beperkingen mogen niet worden 
opgelegd. Vandaar dat de provincie van te 
voren duidelijk maakt dit recht van doorlevering 
te eisen. 

27 Vraagspecificatie deel A: 2.2.3  in het 
verlengde daarvan: mogen er beperkingen 
worden opgelegd aan de NDW ten 
aanzien van het direct en indirect (via 
service providors) vermarkten van de 
informatie? 

Het NDW wordt opgezet om verkeersgegevens 
te delen t.b.v. verkeersmanagement en 
verkeersinformatie, vanwege het 
maatschappelijke belang. De provincie wil 
hieraan meewerken en accepteert dus geen 
beperkingen. De provincie vindt dat behalve 
serviceproviders ook andere commerciële 
partijen over de gegevens mogen beschikken. 
 

28 Vraagspecificatie deel A: 2.2.4 welke 
termijn wordt hier onder periodiek 
verstaan? 

Volgens Vraagspecificatie deel C gaat het om 
geclusterde gegevens van één etmaal. Dus onder 
periodiek wordt hier verstaan eens per etmaal. 
 

29 Vraagspecificatie deel A: 2.2.5 zijn de 
niet met name genoemde juridische en 
organisatorische afspraken van belang 
voor de aanbieding? En zo ja, op welke 
wijze? 

Een deel van de afspraken is opgenomen in het 
Bravissimo-bestek en zijn dus van belang voor 
de aanbieding. Bijvoorbeeld de eisen bij het 
uitvoeren van werkzaamheden aan de weg.  

30 Vraagspecificatie deel B:1.5.2.6 hoe 
vinden deze overleggen plaats? Bij de 
opdrachtgever, opdrachtnemer, 
telefonisch? Hoeveel personen c.q. 
instanties zijn bij zo’n overleg aanwezig? 

In beginsel vinden de overleggen plaats bij de 
opdrachtgever. Doorgaans zal het overleg 
worden gevoerd tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Telefonisch overleg kan ook 
ingezet worden. In de aanbieding dient dit te 
worden uitgewerkt. 
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31 Vraagspecificatie deel B: 1.5.2.6 lid 2 dus 
iedere 4 weken is zo’n overleg? 

Ja, iedere vier weken is er een overleg. 

32 Vraagspecificatie deel B: 3.1.2.3 wanneer 
moet dit nulmetingsrapport ingediend 
worden? 

Tegelijkertijd met het werkplan 
(uitvoeringsontwerp). 

33 Vraagspecificatie deel B: 3.4.2.5 lid 1 en 
lid 2 In hoeverre kan de opdrachtgever 
verschillende controlemetingen laten 
verrichten welke door de opdrachtnemer 
betaald moeten worden? 

De kosten voor controlemetingen zijn voor de 
opdrachtgever. 

34 Vraagspecificatie deel B: 3.4.2.5 lid 8 en 
lid 9 wordt hier noodweer (sneeuwstorm, 
windhozen etc) ook onder verstaan? 

Ja. 

35 Vraagspecificatie deel B: 3.5.2.1 lid 13 
hoe wordt bij deze toets omgegaan met de 
mix van personen- en vrachtverkeer? 
Kunt u (om misverstanden in deze te 
voorkomen) de formule geven die de 
MAPE beschrijft (vanwege het wel of niet 
wegen met intensiteiten bijvoorbeeld)? 

De toets van de kwaliteit (nauwkeurigheid) werkt 
met aantal motorvoertuigen als eenheid. De 
kwaliteitseisen zijn hierop ook gebaseerd. De 
verdeling personen- /vrachtverkeer speelt 
hierbij geen rol. 
De bepaling t.a.v. MAPE komt te vervallen. 

36 Vraagspecificatie deel C: 2.2 lid 6 hoeven 
voor de Rijkswegen geen intensiteiten 
geleverd te worden? 

Nee. Intensiteiten op Rijkswegen vallen buiten 
de vraag. 

37 Vraagspecificatie deel C: 2.2 lid 9 met 
hoeveel mogelijke wijzigingen in de wijze 
waarop gemeten wordt moet er rekening 
gehouden worden? 

Wijzigingen in de meetwijze kunnen zowel door 
de opdrachtgever als door de opdrachtnemer 
geïnitieerd worden.  
De verwachting is dat het van de kant van de 
opdrachtgever om een beperkt aantal 
wijzigingen gaat. 
 

38 
 

Vraagspecificatie deel C: 2.3 lid 3 hier 
wordt gesproken over werkelijke lengtes.  
Heeft de provincie reeds onderzoek laten 
uitvoeren naar het verschil tussen met 
lusdetectoren vastgestelde elektrische 
lengtes en werkelijke lengtes? En zo ja, 
zijn de resultaten van dat onderzoek 
beschikbaar.  

De verschillen tussen werkelijke lengtes en 
electronische lengtes zijn afhankelijk van de 
ingezette systemen, dus fabrikantafhankelijk. 

39 En algemeen: op welke wijze dient de 
aanbieder met deze verschillen om te 
gaan.  

Zo goed mogelijk naar de werkelijke lengtes 
onderscheiden. 
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40 En algemeen: hoe verifieert de 
opdrachtgever de kwaliteit van de 
lengteclassificering? 

De provincie verwacht van de inschrijver een 
kwaliteitsduiding van dit onderdeel. 
De kwaliteit van de verdeling naar 
voertuigcategorieën wordt bij controlemetingen 
op uur- en etmaalniveau getoetst. Afwijkingen 
tot 15% op uurniveau en tot 5% op 
etmaalniveau worden geaccepteerd. Bij grotere 
afwijkingen wordt van opdrachtnemer verwacht 
dat de kwaliteit van de meting wordt verbeterd. 
De provincie verwacht hiervoor voorstellen van 
de opdrachtnemer. 
De kwaliteit van de verdeling naar 
voertuigcategorieën speelt geen rol in de 
boetebepaling. 
 

41 Vraagspecificatie deel C: 2.3 lid 4 wie 
bepaalt deze verandering in classifisering? 

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer in 
samenwerking met het CBS.  Gezien de datum 
van de laatste herziening (2001) wordt hooguit 
één herziening verwacht in de looptijd van het 
contract. 
 

42 Vraagspecificatie deel C: 2.3 lid 10 op 
welke wijze wordt de 98% gecontroleerd? 
Er is immers een verschil tussen het niet 
hebben van gegevens vanwege NUL 
passerende voertuigen en het niet werken 
van het aangeboden systeem. 

Nul als geleverde waarde (intensiteit) is een 
meetwaarde en dus anders dan geen geleverde 
waarde. Er wordt gecontroleerd op de 
beschikbaarheid van meetwaarden. 

43 Vraagspecificatie deel C: 2.3 lid 11 
actualiteit: wordt daar ipv na niet binnen 
bedoeld? 

Bedoeld is dat de gegevens na afronding van een 
minuutperiode binnen een periode van 60 
seconden beschikbaar zijn op de koppelvlakken. 
 

44 Vraagspecificatie deel C: 2.3 lid 12 zijn 
de gegevens uit deze lussen ook real-time 
beschikbaar en zo ja, binnen welke tijd na 
het verstrijken van de meetminuut? Wat is 
de nauwkeurigheid van deze gegevens? 

De gegevens van de provinciale meetpunten 
zijn, voor zover het permanente meetpunten 
betreft, niet real-time beschikbaar, behoudens 
vijf meetpunten (zie vraag 73). De gegevens van 
deze vijf punten zijn binnen een minuut 
beschikbaar. De nauwkeurigheid van deze 
gegevens is (nog) niet bepaald. 
Overigens geldt dat de provincie de 
detectielussen en eventueel aanwezig stroom- en 
communicatiemiddelen beschikbaar stelt 
(conform Vraagspecificatie deel C) voor gebruik 
voor Bravissimo en niet de meetapparatuur. 
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45 Vraagspecificatie deel C: 2.3 lid 13 wat is 
de resterende technische levensduur van 
deze reeds beschikbare meetlocaties? Wat 
zijn de huidige kosten voor beheer en 
onderhoud? 

De technische levensduur van de detectielussen 
is meestal groter dan de feitelijke levensduur, 
aangezien de meeste detectielussen sneuvelen 
door wegonderhoud. 
Voor de reparatie van detectielussen en 
bijbehorende bekabeling is door de provincie in 
de jaren 2005 en 2006 in totaal ca. 25000 euro 
aan kosten gemaakt, op een totaal aantal 
locaties met detectielussen van ongeveer 200.  
Dit is uitgezonderd van reparatie van schade ten 
gevolge van gepland wegonderhoud en/of 
reconstructies. Binnen de bepalingen van 
Bravissimo blijven deze kosten ten laste komen 
van de provincie. 
 

46 Vraagspecificatie deel C: 2.3 lid 14 
waarom legt u ons een beperking op (geen 
gebruik maken van de configuratie van de 
VRI’s) terwijl deze informatie bepalend is 
voor vertragingen op het onderliggend 
wegennet. 

De provincie wil de werking van de VRI’s veilig 
stellen en staat daarom geen alternatief gebruik 
van de configuraties toe.  

47 Vraagspecificatie deel C: 2.3 lid 16 bevat 
de huidige meetapparatuur een 
atoomklok op MET resp. METZ? 

Nee, aangezien deze geen real-time toepassing 
hebben. 

48 Vraagspecificatie deel C: 2.4 lid 1 
trajectreistijden worden geleverd over 
wegvakken. Maar intensiteiten eindigen 
altijd VOOR een kruispunt, terwijl 
trajectreistijden ook NA een kruispunt 
gevraagd kunnen worden. Wilt u dit 
nader toelichten? 

Reistijd is van belang voor verkeersinformatie 
en moet dus de vertragingen op kruispunten 
omvatten. De intensiteitswisselingen die op de 
kruisingen plaatsvinden zijn niet zo relevant. 

49 Vraagspecificatie deel C: 2.4 lid 3 (kader): 
de trajectreistijd wordt hier in een aantal 
gevallen beschreven als het rekenkundig 
gemiddelde van een steekproef van 
voertuigen die een of meerdere delen van 
het traject hebben bereden. Klopt onze 
observatie dat daarmee alle systemen die 
gebruik maken van gegevens van een 
gehele verkeersstroom met deze 
steekproefeis kan conflicteren? 

De definitie van trajectreistijd zal doorgaans 
leiden tot een steekproef van het totale verkeer, 
maar er is geen steekproefeis.  
De voertuigen moeten het gehele traject hebben 
afgelegd, volgens de definitie. 
De definitie is vooral bedoeld om vooraf 
duidelijk te maken hoe het begrip maatgevende 
trajectreistijd wordt beschouwd. 
Het is niet de bedoeling systemen te kwalificeren 
of te diskwalificeren.  
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50 Vraagspecificatie deel C: 2.4 lid 8/9 voor 
de bepaling van de nauwkeurigheid wordt 
de MAPE gehanteerd zoals is aangegeven 
in deel B. En dus is het geen eis per 
individuele minuut. Dat is in tegenspraak 
met de eis in lid 9 waar 90% van de 
individuele minuten moeten voldoen. 
Oftewel, kunt u de relatie tussen 
nauwkeurigheid, geldigheid van die eis en 
MAPE nader toelichten? 

De bepaling t.a.v. MAPE komt te vervallen. De 
geleverde minuutwaarden worden vergeleken 
met de referentie uit de controlemetingen. Het 
aantal meetwaarden dat teveel afwijkt mag per 
etmaal en voor de spitsperioden niet meer zijn 
dan 5% (intensiteiten) resp. 10% (reistijd), 
conform Vraagspecificatie deel C. 

51 Vraagspecificatie deel C: 2.4 lid 15 deze 
filtering heeft gevolgen voor de waarde 
van de uiteindelijke reistijd. In hoeverre 
houdt het controle systeem dat de 
provincie in gaat zetten hier rekening 
mee?   

In de controlemetingen zal dezelfde filtering 
worden doorgevoerd, voordat meetwaarden 
worden vergeleken. 

52 Vraagspecificatie deel C: 2.5.1 de 
gegevens wordt opgevraagd door de 
provincie. Hoe verhoudt dat zich tot de 
eerder vermelde periodieke levering? 

Periodieke levering betekent dat de gegevens op 
het koppelvlak beschikbaar moeten zijn. De 
gegevens worden echter wel door de provincie 
opgehaald. 
 

53 Vraagspecificatie deel C: 2.5.6 als de 
provincie de gegevens niet binnen een 
week heeft opgevraagd mogen deze 
kennelijk worden verwijderd? Ook hier: 
hoe verhoudt dat zich tot de periodieke 
levering? 

Periodieke levering betekent dat de gegevens op 
het koppelvlak beschikbaar moeten zijn. De 
gegevens worden echter wel door de provincie 
opgehaald. 
Na een week kunnen de gegevens worden 
verwijderd, ook als deze niet door de provincie 
zijn opgehaald. 
 

54 Aanbestedingsdocument: Bladzijde 10 / 
5.1: Melding wordt gemaakt van de 
opleverdatum op 1 juli 2007; echter 
nergens wordt een opgave gedaan van de 
datum van gunning. 

Beoogde datum van gunning is 1 maart 2007. 

55 Aanbestedingsdocument:Bladzijde 12 / 
artikel 5.2: Op deze bladzijde staat een 
rekenvoorbeeld voor het bepalen van de 
fictieve inschrijfsom vermeld. Wat is de 
reden om voor het verlengingsjaar de helft 
van de vergoeding in de berekening mee 
te nemen? 
 

Deze vergoeding wordt niet geheel 
meegenomen omdat het geen zeker onderdeel 
uitmaakt van de opdracht. Geheel weglaten zou 
ook niet reëel zijn omdat er dan geen 
onderscheid tussen de biedingen van uit gaat. 
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56 Basisovereenkomst: Hoewel de 
basisovereenkomst niet vermeld dat 
Annex I ‘vergunningen’ niet van 
toepassing is, is deze Annex niet in de 
vraagspecificatie opgenomen. Graag 
informatie over de noodzaak tot het 
verkrijgen van vergunningen en wie 
hiervoor verantwoordelijk is. 
Zie ook onze onderstaande vraag 
betreffende Vraagspecificatie Deel B, 
bladzijde 5 / artikel 1.2.2.1 lid 2: 

Annex I wordt met de Nota van Inlichtingen 
alsnog geleverd. 

57 Annex II: Planning: Bladzijde 4 / 2: 
De oplevering van het aanvullende deel 
van het werk staat gepland op 1 
november 2007. In het 
aanbestedingsdocument op bladzijde 10 
wordt melding gemaakt van 1 december 
2007. Welke datum dient als juist 
gehanteerd te worden. 

De juiste datum is 1 december 2007. 

58 Annex III: Acceptatieplan: Bladzijde 6 / 
artikel 3: 
Het uitvoeringsontwerp dient 15 dagen 
voor uitvoering te worden aangeleverd 
terwijl de reactietermijn van de 
opdrachtgever 20 dagen is. Dit zou in 
theorie kunnen betekenen dat de 
uitvoeringsfase al gestart kan worden 
voordat de opdrachtgever gereageerd 
heeft. 

Reactietermijn van opdrachtgever is 15 dagen. 

59 Annex IX: Bankgarantie: Bladzijde 3: In 
annex IX staat vermeld dat de 
zekerheidsstelling van kracht blijft totdat 
de opdrachtnemer aan al haar 
verplichtingen heeft voldaan. Betekent dit 
dat de bankgarantie van kracht blijft tot 
het einde van het 4e of 5e 
(verlengings)jaar.  

Ja, tot het einde van het vijfde jaar, of tot het 
einde van het vierde jaar indien het contract 
niet wordt verlengd. 

60 Vraagspecificatie Deel A: Bladzijde 5 / 
artikel 2.2.2.: Dit artikel vermeld dat de 
geleverde verkeersgegevens eigendom 
worden en blijven van de provincie Noord 
Brabant tenzij de opdrachtnemer een 
wezenlijk deel aan eigen investering heeft 
gedaan. Wat verstaat de provincie over 
een wezenlijk deel? 

Van belang is dat, indien de inschrijver 
eigendomsrechten meent te hebben, dit in de 
aanbieding duidelijk en aannemelijk wordt 
gemaakt. 
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61 Vraagspecificatie Deel B: Bladzijde 5 / 
artikel 1.2.2.1 lid 2: In de planning dient 
rekening gehouden te worden met de 
proceduretijden (afhandelingstermijnen) 
van de diverse vergunningen. Verzoeke 
inzicht te geven in het aantal 
noodzakelijke vergunningen en de 
vergunningverstrekkende instanties. 
Wie is verantwoordelijk voor het 
verkrijgen van de vergunningen. 
Hoe groot is het risico dat noodzakelijke 
vergunningen niet worden afgegeven. 
 

Annex I waarin vergunningen aan bod komen 
wordt met de Nota van Inlichtingen alsnog 
geleverd. 

62 Vraagspecificatie Deel B: Bladzijde 18 / 
artikel 3.3.2.1 lid 7: Verzoeke opgave te 
doen van de start en einde van het 
Eftelingseizoen en tussen welke tijdstippen 
op de dag er geen verkeersverstorende 
werkzaamheden uitgevoerd mogen 
worden. 

Voor dit onderdeel wordt verwezen naar de 
Bijlage op bladzijde 26 van deze Nota van 
Inlichtingen. 

63 Vraagspecificatie Deel C: Algemeen: In 
dit document worden de termen wegvak, 
meetvak en traject gebruikt. Is het juist te 
constateren dat met deze termen hetzelfde 
bedoeld worden. 

De begrippen liggen dicht bij elkaar zonder 
geheel hetzelfde te zijn. Wegvak is een meer 
verkeerskundige eenheid, terwijl meetvak een 
weggedeelte waarover meetwaarden worden 
geleverd. Traject is vergelijkbaar met wegvak 
maar is verkeerskundig minder strak 
gedefinieerd. Volgens provincie leiden de 
begrippen in het document niet tot 
misverstanden. 
 

64 Vraagspecificatie Deel C: Bladzijde 4 / 
artikel 2.2 lid 3: De in de tabel 
opgenomen verplichte wegen komt niet 
overeen met de vermelde wegen in bijlage 
B. Het verschil betreft de A270. 

De A270 behoort tot de verplichte wegen,  bij 
de categorie b, dus voor oplevering uiterlijk per 
1 december 2007. 
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65 Vraagspecificatie Deel C: Bladzijde 6 / 
artikel 2.3 lid 12: Verzoeke inzicht te 
verschaffen in de meetpunten met 
detectielussen wat betreft de volgende 
aspecten: 
• Welke systemen worden 
permanent bemeten en welke niet 
• Wat is het fabrikaat, type en 
specificatie van deze meetpunten. 
• Is er een 
onderhoudsovereenkomst van toepassing 
op deze meetpunten. 
• Is de data van deze meetpunten 
bij start van het project beschikbaar en 
waar (lokaal of centraal) kan deze data 
worden afgenomen. 
• Uit hoeveel detectievelden 
bestaan de meetpunten 

 
 

• Wat is de kwaliteit van de 
meetpunten 
• De aanwezigheid van 
voedingspunten nabij de niet permanent 
bemeten meetpunten 
• Is er een overzicht beschikbaar 
met de metagegevens ( bijvoorbeeld 
relatie tussen detector, rijstrook en 
richting) van de provinciale lusdetectoren. 

Van de meetlocaties voor verkeerstellingen op 
de provinciale wegen worden de detectielussen 
beschikbaar gesteld, mits daar behoefte aan is.  
De telapparatuur wordt niet beschikbaar 
gesteld. 
• Een nieuw overzicht zal worden 
geleverd met dit onderscheid (zie ook vraag 82). 
• Lussen geleverd door verschillende 
leveranciers (Nettenbouw, VTN, TEC…). 
• Er zijn geen 
onderhoudsovereenkomsten. 
 
• Data van de meetpunten is niet 
relevant omdat de meeste telpunten niet real 
time leveren (behoudens vijf meetpunten, zie 
vraag 73). 
• Alle in het overzicht genoemde 
locaties hebben twee detectielussen per rijstrook 
(1,50 x 1,80 m, met tussenruimte van 1,00 m). 
 
• Alle detectielussen werken voor zover 
bekend goed. 
• Aanwezigheid van voedingspunten bij 
de niet permanent bemeten punten is niet 
bekend en zal divers zijn. 
• Moet ingesteld worden 
overeenkomstig de gekoppelde apparatuur. 
 
 

66 Wie is verantwoordelijk voor schade 
(bijvoorbeeld als gevolg van vandalisme 
en aanrijding) aan de bestaande 
meetpunten gedurende de looptijd van 
het project. 
Vanaf het ontstaan van de schade tot het 
moment van herstel kan de 
beschikbaarheid van data uit het 
meetpunt stagneren. Heeft deze dataloze 
periode invloed op de bepaling van het 
beschikbaarheidpercentage. 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de 
schade als gevolg van vandalisme en aanrijding. 
De daaruit ontstane dataloze periode wordt 
meegenomen in de bepaling van het 
beschikbaarheidspercentage. 
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67 Vraagspecificatie Deel C: Bladzijde 11 / 
artikel 2.5.1 lid 7: Wat is de rol van de 
preferred databroker MS-Biztalk ? Wil de 
provincie de databroker gebruiken om de 
verzamelde gegevens bij de 
opdrachtnemer op te halen, of gaat de 
provincie ervan uit dat de opdrachtnemer 
MS-Biztalk gebruikt om de verzamelde 
gegevens beschikbaar te stellen ? 

De provincie gebruikt MS-Biztalk om de 
gegevens bij de opdrachtnemer op te halen. 

68 Vraagspecificatie Deel C: Bladzijde 11 / 
artikel 2.5.2 lid 8: Beschreven wordt de 
benaderbaarheid van de server voor de 
door de provincie geautoriseerde 
gebruikers. Welke eisen worden hieraan 
gesteld; met name het aantal gelijktijdig 
ingelogde gebruikers en de 
beschikbaarheid. 

De website zal gebruikt worden als constante 
informatiebron voor de actuele verkeerssituatie.  
Het aantal gelijktijdig ingelogde gebruikers 
wordt ingeschat op tien. 

69 Vraagspecificatie Deel C: Bladzijde 11 / 
artikel 2.5.2: Mogen er condities gesteld 
worden aan de dataleveranties aan het 
NDW? 
 

Nee, de gegevens dienen zonder beperkingen 
doorgeleverd te worden aan het NDW, op 
aangeven van de provincie. 

70 Vraagspecificatie Deel C: Bladzijde 13 / 
artikel 2.6 lid 10d: Wat wordt bedoeld 
met een ‘stap-terug’ functie in de 
gebruikersinterface van de viewer. 

Het vorige beeld, zoals bij een GIS-toepassing 
gebruikelijk is. Dus het vorige kaartbeeld 
(geografisch gebied). 

71 Vraagspecificatie Deel C: Bladzijde 13 / 
artikel 2.6 lid 16: De wachttijd na 
verandering van de instelling is 
afhankelijk van de gehele keten tussen 
database en monitor van de gebruiker. 
Aangezien de opdrachtnemer maar een 
deel van deze keten dient te realiseren 
(van database tot koppelvlak) is een 
voorspelling van de wachttijd niet te 
geven. Het andere deel van de keten 
(kantoornetwerk en PC’s) is de 
verantwoordelijkheid van de provincie en 
ligt buiten de invloedssfeer van de 
opdrachtnemer. 
Volgens onze opgave zijn er momenteel 
geen tools beschikbaar die een wachttijd 
kunnen bepalen en tonen, anders dan de 
voortgangsbalk in de standaard browser. 

Indien dit niet mogelijk is dan volstaat de 
voortgangsbalk in browsers. 
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72 Bijlage B: 
• Wat wordt verstaan onder een 
wegindeling van 1 x 2? 
• Voor het meetvak met 
wegvakcode 270HELM is de wegindeling 
niet opgegeven. 
 

 
• Eén rijbaan met in elke rijrichting één 
rijstrook (standaard provinciale weg). 
• Is ook 1x2. 

73 Bijlage B: Ons is bekend dat afgelopen 
jaar circa 7 telpunten online zijn 
gekomen. Zijn deze telpunten in het 
overzicht opgenomen? Indien ja, dan 
willen wij ook over deze online gegevens 
beschikken. Zoniet dan verzoeke wij u 
nadrukkelijk te stellen dat de gegevens van 
deze telpunten niet meegenomen mogen 
worden in dit project. Uiteraard gaan wij 
hierbij vanuit dat dit voor alle deelnemers 
van toepassing is. 
 

Er zijn vijf permanente meetpunten online, met 
de volgende codes: 
279DUNG, 
279RW50, 
284POST, 
284HAPE, 
629HOOG. 
Voor deze meetvakken vervalt de vraag naar 
intensiteitsgegevens. 

74 Algemeen: Gezien de omvang van het 
bestek, de vele locaties en verschillende 
technische oplossingen die onderzocht 
dienen te worden, verzoeken wij u de 
aanbestedingsdatum te verschuiven naar 
21 februari 2007 

De inleverdatum wordt niet uitgesteld. 

75 Aanbestedingdocument: Pagina 2: Wat 
wordt exact bedoeld met een losbladig 
exemplaar? 

Niet gebonden op enigerlei wijze. 

76 Vraagspecificatie deel A: Pagina 5: Welke 
gevolgen heeft een eventuele wens van de 
inschrijver om eigenaar van de data te 
worden voor de beoordeling van de 
inschrijving? 

In beginsel geen, mits de opdrachtgever het 
recht van doorlevering heeft, zoals beschreven 
in het bestek. 
Indien dit leidt tot beperkingen voor de levering 
t.b.v. verkeersmanagement en 
verkeersinformatie, door het beperken van de 
kwaliteit en/of het laten betalen voor de 
gegevens, dan bent u als opdrachtnemer niet 
compliant voor deze tender. 
 

77 Vraagspecificatie deel A: Pagina 5: 
Worden additionele kosten die de 
aannemer moet maken om de data ter 
beschikking te stellen aan het Nationaal 
Datawarehouse, door de provincie 
Noord-Brabant vergoed? 

Deze kosten moeten onderdeel uitmaken van de 
bieding. Er wordt niet apart vergoed. 

78 Vraagspecificatie deel A: Pagina 5: Hoe 
wordt het koppelvlak voor het provinciaal 
Datawarehouse vastgesteld? 

In onderling overleg tussen opdrachtnemer en 
provincie. 
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79 Vraagspecificatie deel A: Pagina 6: Hier 
wordt de leverdatum genoemd. In de 
aanbestedingsdocumenten is echter geen 
verwachte gunningsdatum opgenomen, 
waardoor de inschrijver niet kan 
inschatten wat de doorlooptijd is. 
Daarnaast is een doorlooptijd van minder 
dan 6 maanden zeer krap voor een 
project van dergelijke omvang inclusief 
alle eisen uit vraagspecificatie deel B, 
zeker wanneer infrastructuurgebonden 
technologie wordt toegepast. Wij stellen 
voor om een doorlooptijd van minimaal 6 
maanden na gunning voor de verplichte 
wegvakken te hanteren in plaats van een 
vaste datum. 

Beoogde datum van gunning is 1 maart 2007. 
 

80 Vraagspecificatie deel C Pagina 4/5: 
Welke gevolgen heeft het eventueel 
leveren van intensiteitsgegevens op de 
uitwisselpunten voor de beoordeling van 
de inschrijving? 

Een betere beoordeling op het aspect 
volledigheid. 

81 Vraagspecificatie deel C Pagina 6: Welk 
deel van de bestaande meetpunten kan of 
mag worden hergebruikt: alleen de 
detectielussen of ook andere delen zoals 
electronica, kasten, etc. 

Van het meetsysteem alle detectielussen. 
Van permanente meetpunten (zie echter ook 
vraag 73) kan ook de communicatie- en 
stroomvoorziening gebruikt worden, mits de 
beheer- en onderhoudskosten worden 
overgenomen. Ook de bij de permanente 
meetpunten aanwezige behuizing is te 
gebruiken. Alle voorkomende reparatiekosten 
zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij 
de schade veroorzaakt is door de opdrachtgever. 
De door de provincie gebruikte 
verkeerstelapparatuur kan niet worden gebruikt. 
 

82 Vraagspecificatie deel C Kunt u een 
beschrijving van de aanwezige 
apparatuur, communicatieverbindingen 
en configuratie van de bestaande 
meetpunten ter beschikking stellen? 

Wordt geleverd in een nieuw overzicht 
(Vraagspecificatie deel C: bijlage B versie 1.1) 
van bestaande meetpunten. In dit overzicht zijn 
de onderstreepte locaties in de kolom 
Lusdetectie permanent bemeten. In de kolom 
Energie staat hoe bij het permanente meetpunt 
de energie wordt geleverd (Essent = 
electriciteitsnet) en in de kolom Telefoon de 
aanwezige soort communicatie. 

83 Vraagspecificatie deel C Pagina 7/8: Kan 
op het hoofdwegennet gebruik worden 
gemaakt van stroomvoorziening van de 
bestaande MTM kasten? 

Nee. De betreffende Rijkswegen hebben geen 
MTM, dus niet van toepassing. 
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84 Vraagspecificatie deel C Pagina 7/8: 
Indien aanleg van stroomvoorziening en 
communicatieverbindingen noodzakelijk 
is, leidt dit tot kosten die zeer moeilijk 
ingeschat kunnen worden, omdat op deze 
termijn tijdens de offertefase geen offertes 
van het energiebedrijf of KPN verwacht 
kunnen worden. Mag voor eventuele 
energieaansluitingen en aanleg van 
communicatieverbindingen een stelpost 
worden opgenomen? 

Nee. Verwacht wordt een aanbieding inclusief 
de kosten voor energie en communicatie, dus 
geen stelpost. 

85 Vraagspecificatie deel C Pagina 7/8: 
Indien gebruik wordt gemaakt van 
infrastructuur gebonden apparatuur, 
mogen bestaande masten (bijvoorbeeld 
OV of bewegwijzering), portalen en 
kunstwerken worden gebruikt voor de 
bevestiging van apparatuur? 

In beginsel, ja. Een en ander ter beoordeling 
van de wegbeheerder. Het functioneren van 
andere systemen mag niet beïnvloed worden. 

86 Vraagspecificatie deel C Pagina 9: Welke 
gevolgen heeft het eventueel leveren van 
reistijdgegevens per voertuigcategorie 
voor de beoordeling van de inschrijving? 

Een betere beoordeling op het aspect 
volledigheid. 

87 Vraagspecificatie deel C Pagina 9: U geeft 
in het bestek aan een voorkeur te hebben 
voor “niet infrastructuur gebonden 
technologieën” Een voor de handliggende 
technologie die hieraan voldoet is die van 
het inwinnen van reistijdgegevens op basis 
van mobiele telefoons. De geldigheid van 
de nauwkeurigheidseis en de 
beschikbaarheidseis (punt 9 en 10) zijn 
hiermee niet te behalen, omdat ’s nacht 
zelden telefoonverkeer plaatsvindt. Bent u 
bereid om deze eisen voor de 
nachtperiode te laten vervallen indien een 
dergelijke technologie wordt toegepast? 

De eisen voor de nachtperiode komen niet te 
vervallen. 

88 Vraagspecificatie deel C Pagina 10/11: 
Hoe snel na afloop van een meetdag 
dienen de historische gegevens 
beschikbaar te zijn op het koppelvlak? 

Binnen 12 uur na aflopen van een etmaal. 
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89 Vraagspecificatie deel C Pagina 11: De 
aanpassing van de VILD+ tabel door 
VCNL kan veel tijd in beslag nemen. 
Opdrachtnemer heeft hier geen invloed 
op. Wij stellen voor dat de eis van het 
koppelen met het Nationaal 
Datawarehouse pas geldt voor een wegvak 
indien het betreffende wegvak is 
opgenomen in de VILD+ tabel. 

Conform Vraagspecificatie deel C 2.5.2. lid 5 
wordt van de opdrachtnemer een inspanning 
verwacht voor het inrichten van een adequate 
VILD+-tabel, in overleg met VCNL. 

90 Bijlage A,B en C: is het mogelijk om 
tekeningen van de meetlocaties en de 
begin- en eindpunten van de 
reistijdsegmenten beschikbaar te stellen? 

Dit is niet mogelijk. Gezien de algemene 
benadering van de wijze waarop wegen zijn 
verdeeld in meetvakken lijkt ons dit ook niet 
nodig. Belangrijk is dat meetvakken voor 
reistijden op elkaar aansluiten, zodat ze opgeteld 
kunnen worden tot een route. 
 

91 Basisovereenkomst: Pagina 7/8: Wij 
verzoeken u om de genoemde boetes op 
deze pagina te maximaliseren op 10% 
van de opdrachtwaarde. 

Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. 

92 Basisovereenkomst: De aansprakelijkheid 
van de aannemer c.q. leverancier is 
onbeperkt in de UAV-GC 2005. 
Leveranciers kunnen onbeperkte 
aansprakelijkheid niet verzekeren. Wij 
verzoeken u de aansprakelijkheid in 
redelijkheid en billijkheid te beperken tot 
de opdrachtwaarde. 

De aansprakelijkheid wordt gemaximeerd tot de 
opdrachtwaarde. 

93 Basisovereenkomst: Doordat de 
leverancier eigenaar blijft van alle 
hardware draagt de leverancier ook de 
kosten voor de gevolgen van diefstal en 
vandalisme indien 
infrastructuurgebonden apparatuur wordt 
toegepast. Deze schade valt echter niet toe 
te rekenen aan leverancier. Wij verzoeken 
u op te nemen dat schade als gevolg van 
deze overmachtsituaties verrekenbaar 
worden gesteld. 

Dit voorstel wordt niet overgenomen. Schade 
ten gevolge van diefstal en vandalisme blijft voor 
rekening van de opdrachtnemer. 
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94 Ten aanzien van uw aanbesteding willen 
wij u verzoeken deze uit te stellen. Wij 
doen dit verzoek op de volgende gronden: 
a. Uw aanvraag is functioneel 
geformuleerd. Dit biedt ons de 
mogelijkheid een goed overwogen 
oplossing te bieden. Hiervoor dienen wij 
echter wel enig onderzoek te doen, wat 
tijd vergt;  
b. Vanwege de Kerst periode 
en een aanbesteding van vergelijkbare 
aard waarvan de aanbesteding op 10 
januari jl. heeft plaatsgevonden,resteert er 
te weinig tijd om voor BRAVISSIMO een 
goede aanbieding te doen. 
Indien mogelijk verzoeken wij u met dit 
uitstel ook een extra gelegenheid tot het 
stellen van vragen te bieden. 
 

 
 
 
a. De inleverdatum wordt niet uitgesteld. 
 
 
 
 
 
b. Er komt geen extra gelegenheid voor het 

stellen van vragen. 

95 De in artikel 16 van de basisovereenkomst 
zijn niet gelimiteerd. Dit is mede, gelet op 
de hoogte, een fors risico voor de 
opdrachtnemer. Wij willen daarom 
voorstellen de boetes te limiteren (tot 
bijvoorbeeld 10% van de jaarlijkse 
opdrachtsom). 

Dit voorstel wordt niet overgenomen. 

96 In deel C, §2.2, punt 3 wordt de ‘A270’ 
niet genoemd als verplicht op te nemen 
weg, in de rest van de documentatie wel. 
Valt deze weg wel of niet onder de 
‘verplichte’ set? 

De A270 behoort tot de verplichte wegen,  bij 
de categorie b, dus voor oplevering uiterlijk per 
1 december 2007. 

97 In deel C, §2.3, punt 12 geeft u aan waar 
thans meetpunten met detectielussen 
aanwezig zijn (kolom ‘lusdetectie’). 
Waaruit kunnen wij afleiden of deze wel 
of niet tot de ‘thans permanent bemeten’ 
meetpunten behoren? 

Een nieuw overzicht wordt geleverd, met daarin 
opgenomen dit onderscheid. 

98 Algemeen: Mogen er alternatieve 
projectvoorstellen worden aangeboden? 

Nee, zoals bij de aankondiging vermeld worden 
vianten niet toegestaan. 
 

99 Aanbestedingsdocument 4.6, blz. 6: 
Gevraagd wordt naar 'prijzen voor 
herstellen ....' Mag dit in het 
projectvoorstel worden opgenomen? In 
4.5 staat immers dat het projectvoorstel 
niet-prijsgebonden informatie bevat. 

Wel in projectvoorstel, aangezien een 
inschatting moet kunnen worden gemaakt over 
de kosten waarmee de provincie als 
wegbeheerder kan worden geconfronteerd. 
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100 Aanbestedingsdocument 7.2 , blz. 13: De 
hier genoemde bewijsstukken hoeven 
toch, net zoals de in artikel 6 genoemde 
bewijsstukken, pas na schriftelijk verzoek 
van de aanbestedende dienst te worden 
afgegeven? 

Klopt. 

101 Aanbestedingsdocument Bijlage 1 , blz. 
15: Op het inschrijfbiljet wordt alleen de 
totale aanneemsom ingevuld. Waar 
dienen gespecificeerde prijzen te worden 
opgegeven? 

Het inschrijfbiljet zal worden aangepast en 
aangeleverd. 

102 Vraagspecificatie C: Producteisen, blz. 4: 
Bij verplichte wegen staat A270 niet 
vermeld. Deze staat echter wel in Bijlage 
B met prioriteit A aangegeven. Is A270 
wel of niet verplicht? 

De A270 behoort tot de verplichte wegen,  bij 
de categorie b, dus voor oplevering uiterlijk per 
1 december 2007. 

103 Vraagspecificatie C: Producteisen, 
'Stroomvoorziening wegkantapparatuur': 
a. Kan 230 VAC voeding 
van verlichtingsmasten worden gebruikt 
voor voeding van 
reistijdmeetappartatuur? 
b. Is deze voeding continu 
aanwezig of alleen bij inschakelen 
wegverlichting? 
 

In beginsel, ja. Een en ander ter beoordeling 
van de wegbeheerder. Het functioneren van 
andere systemen mag niet beïnvloed worden. 
Of de voeding continu of alleen bij inschakelen 
wegverlichting aanwezig is, is niet bekend en 
kan per locatie verschillen. 

104 Vraagspecificatie C: Producteisen, 2.3.12 
en 2.3.13:  Kunt u aangeven welke van 
de genoemde detectielussen op 
provinciale wegen momenteel beschikken 
over een stroomvoorziening en 
communicatie? 

Een nieuw overzicht wordt geleverd, met daarin 
opgenomen deze gegevens. 

105 Vraagspecificatie C: Producteisen, 2.3.12 
en 2.3.13: Zijn er ook detectielussen op 
de gespecificeerde Rijkswegen die voor 
het project Bravissimo mogen worden 
gebruikt? 

Nee. Overigens worden voor deze Rijkswegen 
geen intensiteiten gevraagd. 

106 Vragen met betrekking tot de 
aanbestedingsprocedure en eisen aan de 
inschrijver: 
Indien de inschrijver een combinatie van 
ondernemingen is, volstaat het dan dat 
één der combinanten voldoet aan de 
gestelde criteria?  

 

Nee, als een combinatie van ondernemingen 
inschrijver is, moet elke combinant afzonderlijk 
voldoen aan de criteria. 
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107 Hoe voert de provincie de in het contract 
genoemde controle metingen uit? 
 

Door met geijkte apparatuur 
vergelijkingsmetingen uit te (laten) voeren, 
waarbij de gegevens worden verzameld conform 
de definities van meetwaarden en meetvakken in 
Vraagspecificatie deel C. Op basis van deze 
metingen worden 1-minuutwaarden (totalen 
voor intensiteiten; gemiddelden voor reistijden) 
bepaald. Deze waarden worden als 
werkelijkheid gezien en dus als referentie voor 
de door de opdrachtnemer geleverde 
meetwaarden. De afwijkingen van de door de 
opdrachtnemer geleverde meetwaarden ten 
opzichte van de referentie worden vastgesteld, 
voor alle minuten van de controleperiode van 
één week. Alle afwijkingen worden uiteindelijk 
geconfronteerd met de in het bestek gestelde 
maximale procentuele onnauwkeurigheid, of de 
door opdrachtnemer aangeboden maximale 
onnauwkeurigheid. 
 

108 Vragen over nauwkeurigheid, 
beschikbaarheid: 
a. Er wordt aangegeven dat een 
onafhankelijkheid van wegkantsystemen 
wordt geprefereerd. Tegelijkertijd lijken 
de eisen toegespitst op klassieke 
meetsystemen, terwijl meetsystemen 
gebaseerd op bijvoorbeeld de bewegingen 
van mobiele telefoons deze 
onafhankelijkheid van wegkantsystemen 
zou waarborgen. Hoe gaat de Provincie 
hiermee om? 
 

De provincie schrijft geen systeem voor. 
Beperking van het aantal weggebonden 
elementen in een meetopzet leidt tot een 
gunstigere beoordeling op dit punt. 
De kwaliteitseisen zijn opgesteld zodat de 
gegevens geschikt voor de beoogde doelen: 
Verkeersmanagement en verkeersinformatie. 



Niet-openbare informatie Pagina 24/26 21-04-2011 

 

provincie Noord-Brabant Nota van Inlichting, BRAVISSIMO 

Nr.  Vraag 
 

Antwoord 

109 Vragen over lusbeheer en lusgegevens: 
b. Hoe is de infrastructuur van de 
huidige lussen geregeld? Is er een centraal 
datacentrum waar de gegevens 
binnenkomen en kan daar in de toekomst 
gebruik van worden gemaakt?  
c. Wat is de nauwkeurigheid van 
de lussen? Vallen deze binnen de eisen 
zoals die aan de intensiteit gegevens 
gesteld worden?  
d. Wie verzorgt momenteel het 
onderhoud?  
 
e. Wat zijn de 
onderhoudsgegevens van de huidige 
lussen. (uitvalpercentages, 
vervangingspercentages)? 
 

 
b.   Nee, er is geen centraal datacentrum. 
Bovendien zijn er geen real-time data. 
 
 
 
c.    De nauwkeurigheid wordt bepaald door de 
combinatie van lussen en meetapparatuur. De 
lussen voldoen aan de installatiebepalingen. 
 
d.   Provincie is zelf verantwoordelijk voor 
onderhoud. Werkzaamheden worden 
uitbesteed. 
e.    In de jaren 2005 en 2006 ging het om 
ongeveer vijf locaties per jaar op een totaal van 
ongeveer 200 locaties met detectielussen, waar 
detectielussen gerepareerd c.q. vervangen 
moesten. Reparaties en vervangen ten gevolge 
van gepland wegonderhoud en/of reconstructies 
zijn hier buiten gelaten omdat deze ten laste 
blijven komen van de provincie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 Vragen over wegen en wegstukken: 
In bijlage B van de vraagspecificatie Deel 
C is een weg (A.03) A270 Eindhoven-
Helmond te vinden die echter niet in de 
optionele wegen van het 
aanbestedingsdocument is terug te 
vinden. Hoe dient hiermee omgegaan te 
worden? 
 

De A270 behoort tot de verplichte wegen,  bij 
de categorie b, dus voor oplevering uiterlijk per 
1 december 2007. 

111 Verzoek om uitstel van inleverdatum met 
14 dagen. 
 

De inleverdatum wordt niet uitgesteld. 
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112 Heeft u onderzocht of de kwaliteit van de 
thans lopende inwinning op basis van 
GSM’s voldoet aan de gestelde eisen? 

De kwaliteit is niet zodanig onderzocht dat er  
harde uitspraken kunnen worden gedaan over 
het al dan niet voldoen aan de in het bestek van 
Bravissimo gestelde kwaliteitseisen. 
Verwacht wordt dat deze vorm van inwinning 
niet over de gehele lijn voldoet aan de gestelde 
eisen. 
Er is door de TU Delft een onderzoek verricht 
op de A13, in opdracht van Rijkswaterstaat-
AVV en door TNO in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland. Daarnaast is door 
Goudappel Coffeng, in opdracht van de 
provincie Noord-Brabant en LogicaCMG, een 
validatie-onderzoek uitgevoerd voor MTS. 
 

113  Als de opdrachtnemer zelf gegevens 
aanlevert over de kwaliteit van de 
gegevens, hoe verhoudt dit zich dan tot de 
controles door de opdrachtgever? 

Informatie over de geleverde kwaliteit van de 
kant van de opdrachtnemer is zonder meer 
welkom.  
De uitgevoerde controlemetingen, die zodanig 
zullen worden uitgevoerd dat er optimaal 
vergeleken kan worden met het door de 
opdrachtnemer geleverde systeem, maar die ook 
recht doet aan de in het bestek gehanteerde 
definities, zullen echter als objectieve referentie 
worden gehanteerd. De verschillen van de 
geleverde gegevens ten opzichte van deze 
referentie worden gebruikt voor de 
boetebepalingen. 
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Bijlage behorende bij vraag 62 
 
Gedragslijn N261 moment Werk in Uitvoering 
 
Op de provinciale N261 gelden verschillende bloktijden; “reguliere bloktijden” en de “Efteling 
bloktijden”. Deze bloktijden zijn alleen van kracht wanneer de werkzaamheden invloed hebben op de 
doorstroming en/of veiligheid. Onder “invloed hebben op de doorstroming en/of veiligheid” wordt 
verstaan : wanneer de maximumsnelheid, vanuit de noodzakelijke verkeersmaatregelen (CROW-
publicatie 96a en/of 96b), moet worden verlaagd; 
 
Onder “reguliere bloktijden” wordt verstaan:  

Gedurende de werkdagen (ma t/m vr) en de dagen waarop de Efteling is gesloten, mogen geen 
werkzaamheden plaatsvinden: 

1. tussen 07:00 uur en 09:00 uur voor het gehele wegvak A59 – Noord-West Tangent Tilburg 
in beide rijrichtingen, 

2. tussen 16:00 uur en 18:00 uur voor het gehele wegvak A59 – Noord-West Tangent Tilburg 
in beide rijrichtingen en 

3. Gedurende de periode van een half uur voor zonsondergang en een half uur na 
zonsopgang. 

 
Onder “Efteling bloktijden” wordt verstaan:  

Gedurende de openingsdagen van de Efteling mogen geen werkzaamheden plaatsvinden: 
1. In het weekend, nationale feestdagen, landelijk vastgestelde schoolvakanties en tijdens de 

zogenaamde “Efteling Zeven Mijls Zomer” geldend voor de gehele kalenderdag en voor het 
gehele wegvak A59 – Noord-West Tangent Tilburg in beide rijrichtingen; 

2. Gedurende de reguliere werkdagen (ma t/m vr) tussen 07:00 uur en11:00 uur en tussen 
16:00 uur en 18:00 uur voor de wegvakken “rijrichting A59 – Europalaan” en  “rijrichting 
Noord-West Tangent Tilburg – Europalaan”; 

3. Gedurende de reguliere werkdagen (ma t/m vr) tussen 07:00 uur en 09:00 uur en tussen 
16:00 uur en 19:00 uur voor de wegvakken “rijrichting Europalaan - A59 ” en  “rijrichting 
Europalaan - Noord-West Tangent Tilburg” en 

4. Gedurende de periode van een half uur voor zonsondergang en een half uur na 
zonsopgang. 

 
Bovengenoemde “reguliere bloktijden” en “Efteling bloktijden” zijn niet van kracht bij calamiteiten. 
 
Overige bepalingen:  

a. Alle werkzaamheden : 
1. dienen minimaal twee weken voor aanvang werk schriftelijk of per e-mail kenbaar 

gemaakt te zijn aan de provinciale wegbeheerder, Regio West, Tuinzigtlaan 15, 4813 
XH  Breda en 

2. mogen alleen plaatsvinden met instemming van de provinciale wegbeheerder; 
b. De volledige N261 en/of een volledige rijrichting mag gedurende de werkzaamheden NIET 

worden afgesloten; 
c. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur. 

Afwijking van deze tijden zal alleen plaatsvinden na instemming met de provinciale 
wegbeheerder. 

 


