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t 

Begeleidingsformulier mandaatstuk 
Uiterste verzenddatum: Disnummer: 

Portefeuillehouder: Programma: 

Directie/bureau: Begrotingsproduct: 

Economie & Mobiliteit/VB 

Auteur: Telefoon: 

Eric Pigmans (076) 523 16 14 

Onderwerp: 

lnstemming PdB tbv. Vergunning Project Bravissimo (2) 

Voorstel + beslispunten: 

Paraaf bureauhoofd: 

Mr J.A.J. van Driel 

Paraaf directielid/directeur : D.d.: 

Paraaf portefeuillehouder: D.d.: 

Advisering andere organisatieonderdelen 

I 
Toelichting 

I 
Ill 

Personele en organisatorische aspecten en risico's 

I 
lnformatiserings- en automatiseringsaspecten 

Financiele aspecten en risico's 

Communicatie-aspecten 

I 
Bestuurlijk juridische /Europeesrechtelijke aspecten en risico's 

I 
!wi 



Financiele consequenties 

Bedrag verplichting/toek. vordering : € (excl. BTW) BTW-bedrag € 

Bedrag uitgave(n)/inkomst(en): € (excl. BTW) BTW-bedrag € 

Dienstjaar: 

Klantproduct: 

Begrotingspost: Code SAP/R3: 

(Herziene) prognose uitgaven/inkomsten dienstjaar (Herziene) prognose volgend jaar(en) 

Weeknummer Bedrag exclusief BTW Jaar Bedrag exclusief BTW 

Kopieen (+ bijlagen) can: 

-auteur J 
-dossier!" 

- Anita Smits 1/ 

- Jef Hijften J 
- Peter de Wolff J 
- Cor van Spijk 

" - Frans Groenen 

- Ella van Zundert V 

- Gijs van Nistelrooij V 
- Bart Steens 

- Bart Swoons il 

USER-ID: Naam bestanden : 

Bravissimo 

Overige aanwijz:ingen ten behoeve van secretariele ondersteuning 

lnvullen door bureau-ondersteuning 

Ontvangen d .d. Bewerking: Coli/ corr.: 

Afwerking : lnvullen door Postkomer 

Brief verzonden d.d.: 

EP 
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.. Provincie Noord-Brabant 

ARST&TT 
Hans Kuis 
Vlietweg 14 
2266 KA LEIDSCHENDAM 

Onderwerp 

lnstemming PdB tbv. vergunning Project Bravissimo (2) 

Geachte beer Kuis, 

Met verwijzing naar uw brief van 27 november 2007, kenmerk AS2007-lll, 

waar tot voor kart overleg over is geweest met mevrouw Van Zundert, 
berichten wij u het volgende. 

Het project Bravissimo wordt door u uitgevoerd, in opdracht van de provincie 
Noord-Brabant. Op grand van de Wegenverordening Noord-Brabant 2006 is 
geen vergunning vereist voor werken die geschieden door of namens de 

provmCie. 

In uw brief vraagt u tevens toestemming om gebruik te mogen maken van de 

geschakelde 230VAC in de lantaarnpaal (OV-mast) om in de donkere uren de 
accu's op te laden. Voor zover u gebruik maakt van lantaarnpalen in beheer en 
onderhoud bij de provincie is dit geen probleem. lnmiddels blijkt dat u ook 
gebruik maakt van OV-masten van andere beheerders (gemeenten en 
Rijkswaterstaat) die geplaatst zijn langs provinciale wegen. Hiervoor client u bij 
deze beheerders toestemming te vragen. 

Verder is gebleken dat een aantal wegkantkasten tegen OV-masten in de 
aanrijrichting van deze masten staan. Dit is een ongewenste situatie omdat 

daardoor bij een aanrijding het breekpunt van de OV -mas ten anders is, 
waardoor deze bij een aanrijding niet naar voren maar naar achteren vallen. In 

de praktijk is dit a! een keer voorgekomen. 

Vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen verzoeken u dan ook met klem om alle 

wegkantkasten die in de aanrijrichting staan te verplaatsen naar de andere zijde 

van de lantaarnpalen. 

Verkeersbeheer 

De Waall8 C 

5684 PH BEST 

Telefoon (0499) 36 47 00 

Fax (0499) 36 47 89 

lnfo@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank lNG 67.45.60.043 

Postbank I 07017 6 

Datum 

25 april 2008 

Ons kenmerk 

1409324 

Uw kenmerk 

AS2007-III 

Contactpersoon 

H.A.T.M. Pigmons 

Directie 

Economie & Mobiliteit/VB 

Telefoon 

(076) 523 16 14 

Fax 

(0499) 36 47 89 

Bijlage(n) 

E-mail 

EPigmans@brabant.nl 

Verkeersbeheer is vanaf het 

station bereikbaar met de 

streekbus, lijn 141 halte De 

Brem of lijn 142 halte 

Kanaaldijk. 



Provincie Noord-Brabant 

Ten slotte verzoeken wij u ons een overzicht te geven van de exacte locaties van 

alle camera's die aangebracht zijn langs de provinciale wegen in Noord-Brabant 

(wegnummer, hectometerpunt en eventuele OV /VRI-mast nummers). 

Datum 

25 april2008 

Ons kenmerk 

1409324 
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8 ARS I Traffic & Transport Technology 

Provincie Noord-Brabant 
Regio West 
Tav. Ella van Zundert 

ons kenrnerk A$2007-111 uw kenmerk 

'•" 
''" v w-r" 

onderwerp lnstemming PdB tbv. vergunning Project Bravissimo (2) 

Waarde lezer, 

j tr''fl \ ' 

Vlietweg 14 

2266 KA Leidschendarn 

Tel. (070) 360 8559 

Fax (oyo) 365 6468 

f.-mail info@ars.ni 

Internet www.ars.ni 

datum 27 november 2007 

\ De firma ARS Traffic & Transport Technology voert het project Bravissimo uit in opdracht van de 
\ provincie Noord-Brabant. In dit project wordt een technische infrastructuur opgeleverd die in staat 

is om reistijden te meten op een aantal rijkswegen in de provincie Noord-Brabant en reistijden en 
verkeersintensiteiten te meten op een groot aantal provinciale wegen in de provincie. 

De bedoeling is om camera's en verwerkende computersystemen te plaatsen langs de weg. Deze 
vergunningsaanvraag beschrijft per locatie de geplande apparatuur en werkzaamheden met per 
locatie een aantal verzoeken tot het verlenen van vergunning en/of gebruik van bepaalde middelen 
die eigendom zijn van de provincie Noord Brabant. 

In grote lijnen betreft de aanvraag het gebruik mogen maken van OV masten voor het monteren 
van 1 of 2 camera's, het plaatsen van een wegkantkast tegen de lantaarnpaal met accu's en 
computerapparatuur en het geleiden van bekabeling langs de lantaarnpaal van de camera(s) naar 
de wegkantkast. Tevens hetverzoek om gebruik te mogen maken van de geschakelde 230VAC in 
de lantaarpaal om in de donkere uren onze accu's op te laden. De initiele duur van het contract is 4 
jaar. 

De werkzaamheden staan gepland voor de tweede helft van 2007 en januari 2008. De 
gedetailleerde aanvraagper locatie is bijgevoegd. Wij zijn gaarne bereid om het project en de 
aanvraag mondeling toe te lichten en zijn uiteraard beschikbaar voor het geven van aanvullende 
informatie of het beantwoorden van vragen uwerzijds. 

Graag vernemen wij van u of de.ze aanvraag voor u voldoende is om een vergunning te kunnen 
verlenen en wanneer wij deze vergunning kunnen verwachten. 

In de bijlage vindt u: 
1. overzicht van aile locaties 
2. schets van het systeem 
3. overzicht van de vermogensconsumptie 

Met vriendelijke groet, 

Hans Kuis 
ARS T&TT 
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AANVRAAG WBR VERGUNNING 
Project Bravissimo 
Vermogens consumptie 

Opstelling waarbij gebruik gemaakt wordt van accu's die opgeladen worden vanuit een OV mast 

Vermogensopname 
Over een dag 

Piekstroom tijdens laden 
Piekvermogen 

100 w 
2.4 kWh 

2. 7 A voor het laden, 0.38 A voor het systeem = 3.08 A 
700 W (niet bepalend voor het verbruik) 

Opstelling waarbij gebruik gemaakt wordt van een vaste 230VAC aansluiting 

Vermogensopname 
Over een dag 

Stroomopname 
Piekopname 

80 w 
2.0 kWh 

0.35 A 
tijdens inschakalen is er kortstondige stroompiek. Dit vraagt om een 6 A trage zekering 


