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Samenvatting

Tijdens de (voorbereidingen op) het project SLIM Prijzen is ter sprake gekomen dat de 

stadsregio Arnhem-Nijmegen (nog) geen eenduidige beleid heeft op het gebied van 

Intelligente Transport Systemen (ITS) en meer specifiek Value Added Services (VAS). 

INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMEN (ITS)

Systemen en diensten (dus ook VAS) die verbeteringen bieden op het gebied van veiligheid, 

doorstroming, overlast, duurzaamheid, netwerkgebruik en (maatschappelijke) kosten in relatie tot 

verkeer.

In het begin van 2010 heeft de stadsregio daarom opdracht gegeven een inventarisatie uit te 

voeren op het gebied van Intelligente TransportSystemen (ITS) en Value Added Services 

(VAS). Tijdens deze inventarisatie is onderzocht in welke mate stakeholders binnen de 

stadsregio gebruik maken, van plan zijn gebruik te gaan maken of gebruik zouden willen 

maken van ITS en/of VAS op het gebied van verkeer en vervoer.

Uit interviews met verschillende stakeholders in de stadsregio, een sessie met experts op 

verschillende gebieden van verkeer en vervoer, een deskstudie naar innovaties en een 

workshop met geïnteresseerde stakeholders is een grote overzichtslijst gemaakt waarin 

verschillende mogelijkheden van ITS en/of VAS in de stadsregio staan beschreven op het 

gebied van verkeer en vervoer. In totaal zijn 61 min of meer afzonderlijke concepten 

geformuleerd. Deze concepten zijn van toepassing op diverse gebieden van 

verkeersmanagement tot verkeersveiligheid en met een focus op onderwerpen van 

doorstroming tot (reis)informatievoorziening. Elk concept staat kort toegelicht in de 

overzichtslijst in hoofdstuk drie van dit rapport.

Ter afsluiting va de inventarisatie zijn enkele conclusies geformuleerd.

 ITS en VAS bieden veel mogelijkheden op het gebied van verkeer en vervoer in de 

stadsregio

 De mogelijkheden van ITS en VAS op het gebied van verkeer en vervoer worden door 

alle stakeholders gezien en erkend

 Door stakeholders in een vroeg stadium te betrekken bij de planvorming op het gebied 

van ITS en VAS is de kans op voldoende draagvlak bij een eventuele uitvoering groter

 Samenwerking en informatiedeling kan veel voordelen opleveren

 Voordat een ITS en/of VAS project wordt gestart moet nagedacht zijn over de gehele 

beheerscyclus

 ITS en VAS zijn een middel, geen doel

Achtergrond

Resultaten

Conclusies
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In de workshop is met de aanwezige stakeholders een korte discussie gehouden over de rol 

van de stadsregio op het gebied van ITS en VAS in relatie tot verkeer en vervoer. 

Concluderend hieruit is de aanbeveling geformuleerd om als bestuur van de stadsregio voor 

te sorteren op een regierol voor de stadsregio. Vanuit de regierol kan de stadsregio alle 

raakvlakken binnen ITS en VAS coördineren en/of aansturen. Tevens heeft de stadsregio op 

die manier een grote inbreng in de informatievergaring, -verwerking en –verstrekking. Een 

onderwerp van groot belang omdat dit directe invloed heeft op de weggebruiker. Correcte 

informatie wint de weggebruiker voor ‘de goede zaak’, onjuiste of missende informatie 

maakt dat de weggebruiker het vertouwen verliest en niet meer bereikbaar is voor 

gedragsaanpassingen in het kader van optimaal verkeersmanagement.

Naast de aanbeveling aan het bestuur van de stadsregio om voor te sorteren op een regierol, 

zijn ook enkele mogelijke vervolgstappen op de uitgevoerde inventarisatie beschreven in 

hoofdstuk vier van dit rapport. Deze stappen zijn allen een logisch vervolg op de resultaten, 

conclusies en aanbeveling uit dit rapport.

 Verdere uitwerking geopperde mogelijkheden

 Opstarten van een pilot uit de geopperde mogelijkheden

 Nader uitwerken rol van de stadsregio in ITS en VAS

 Onderzoeken samenwerking met enkele stakeholders, met mogelijke spin off

Aanbeveling

Vervolgstappen
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In dit hoofdstuk staat de aanleiding en achtergrond van de inventarisatie van Intelligente 

Transportsystemen (ITS) en Value Added Services (VAS) voor de stadsregio Arnhem-

Nijmegen beschreven. Tevens is een leeswijzer opgenomen voor de rest van het rapport.

1.1 AANLEIDING

De stadsregio Arnhem-Nijmegen geeft in haar Nota Mobiliteit aan dat men op weg is naar 

een bereikbare stadsregio. De stadsregio moet Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend 

zijn en blijven! Dit moet gerealiseerd worden met een integrale aanpak met betrekking tot 

mobiliteit, economie en ruimtelijke ontwikkeling. ARCADIS heeft in 2009 in een intensieve 

samenwerking met de stadsregio bijgedragen aan dit ABC-beleid in de opdracht SLIM 

Prijzen. Via deze weg is een kijkje in de keuken van de stadsregio genomen en is een beeld 

gevormd over welke zaken de stadsregio belangrijk vind. In het project SLIM Prijzen is ook 

ter sprake gekomen dat de stadsregio (nog) geen eenduidige beleid heeft op het gebied van 

Intelligente Transport Systemen (ITS) en meer specifiek Value Added Services (VAS). 

INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMEN (ITS)

Systemen en diensten (dus ook VAS) die verbeteringen bieden op het gebied van veiligheid, 

doorstroming, overlast, duurzaamheid, netwerkgebruik en (maatschappelijke) kosten in relatie tot 

verkeer.

Beleid op het gebied van ITS is niet alleen uitermate geschikt voor een integrale benadering 

van het mobiliteitsvraagstuk maar is gezien de huidige ontwikkelingen van de samenleving 

en van de beleving van het verkeer bijna noodzakelijk. Over de mogelijkheden, de 

reikwijdte en de impact van ITS in relatie tot benutten, beprijzen en bouwen wordt binnen 

de stadsregio dan ook steeds meer nagedacht.

Dit rapport is het resultaat van een inventarisatie naar het gebruik van ITS/VAS in de 

stadsregio dat in 2010 is uitgevoerd. Door deze inventarisatie heeft de stadsregio een goed 

beeld van wat er momenteel speelt, gaat spelen of kan gaan spelen binnen haar grenzen op 

het gebied van ITS en VAS. Tevens is een advies opgenomen over de te nemen stappen in 

het kader van ITS en VAS in de stadsregio. Hiermee kan de stadsregio haar ABC-beleid 

verder vormgeven en uitvoeren.

1.2 LEESWIJZER

In hoofdstuk twee staat de opzet van het uitgevoerde onderzoek beschreven. De vier 

stappen die gezamenlijk het onderzoek vormen staan stuk voor stuk toegelicht.

1 Inleiding

HOOFDSTUK
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De resultaten van het onderzoek zijn in hoofdstuk drie beschreven. In dit hoofdstuk is 

dezelfde indeling gevolgd als bij de beschrijving van het onderzoek in hoofdstuk twee.

Dit rapport wordt afgesloten met hoofdstuk vier met de conclusies en aanbevelingen uit het 

onderzoek.
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Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit vier stappen. Deze staan hieronder beschreven. 

Achtereenvolgens komt het vergaren van informatie, het opstellen van een overzichtslijst, 

de workshop met stakeholders en het opstellen van een advies aan de orde.

2.1 STAP 1; INFORMATIE VERGAREN

Het eerste onderdeel van het onderzoek was het verzamelen van informatie over het 

huidige gebruik van ITS en VAS, het geplande gebruik in de nabije toekomst en het 

gewenste gebruik in de verdere toekomst in de stadsregio. De informatie is verzameld door 

middel van interviews met diverse stakeholders in de stadsregio en experts op het gebied 

van ITS/VAS en een bureaustudie naar de nieuwste innovaties op het gebied van ITS/VAS.

2.1.1 STAKEHOLDERS

Via een rondgang bij verschillende stakeholders uit de stadsregio is een beeld gevormd van 

de situatie van ITS/VAS in de stadsregio. In een interview is aan alle stakeholders gevraagd 

naar het huidige gebruik van ITS/VAS bij hun dagelijkse werkzaamheden, het geplande 

gebruik en het gewenste gebruik. Tevens is de mening van de desbetreffende organisatie 

gevraagd naar het gebruik van ITS/VAS in de stadsregio in combinatie met verkeer en 

vervoer. Ter afronding is de stakeholder gevraagd naar toepassingen van ITS/VAS in de 

stadsregio die hij graag ontwikkeld ziet worden in de nabije toekomst of welke hij kansrijk 

acht voor een verbetering van de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de stadsregio. Dit 

kon zowel binnen zijn werkterrein liggen als daarbuiten.

De stakeholders die een bijdrage geleverd hebben aan dit onderzoek zijn de volgende:

Interview

 H. Driessen (Stadsregio Arnhem-Nijmegen)

 F. Eggen (Stadsregio Arnhem-Nijmegen)

 T. Wille (Mobiliteitsmakelaar Stadsregio Arnhem-Nijmegen)

 P. van den Anker (Gemeente Nijmegen)

 V. Bronkhorst (Gemeente Arnhem)

 H. Scholten (Stadsregio Arnhem-Nijmegen)

 R. Kok (Stadsregio Arnhem-Nijmegen)

Schriftelijke bijdrage

 R. Schasfoort (EVO)

 B. Rikken (Kamer van Koophandel Centraal Gelderland)

 L. Hepp (Transport en Logistiek Nederland)

2Opzet inventarisatie

HOOFDSTUK
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2.1.2 EXPERTS

Binnen ARCADIS zijn enkele experts gevraagd naar hun mening over het gebruik van 

ITS/VAS in de stadsregio. Vanuit de expertises Openbaar Vervoer, Verkeersveiligheid, 

Mobiliteitsmanagement, Stedelijk verkeer en Informatiemanagement is gevraagd naar de 

kansen en mogelijkheden van ITS/VAS voor de stadsregio op het gebied van bereikbaarheid 

en aantrekkelijkheid.

2.1.3 BUREAUSTUDIE

Als laatste onderdeel van de informatie vergaring is een bureaustudie uitgevoerd naar de 

toepassingen van ITS/VAS in andere stadsregio’s en de laatste ontwikkelingen vanuit de 

markt. Deze bureaustudie is gebaseerd op informatie die via internet en telefoon is 

verkregen. Van belangzijnde toepassingen of ontwikkelingen op het gebied van ITS/VAS uit 

de (inter)nationale markt zijn vastgesteld.

2.2 STAP 2; OVERZICHTSLIJST

Uit alle informatie die is verzameld is een overzichtslijst gemaakt met de zogenoemde quick 

wins. Dit zijn de initiatieven, projecten en/of wensen op het gebied van ITS/VAS die binnen 

de stadsregio het meest kansrijk lijken. Het uitgangspunt voor deze overzichtslijst is dat de 

projecten snel te realiseren zijn en bij voorkeur van toepassing zijn op het gebied van 

wegwerkzaamheden. Deze lijst is opgenomen in hoofdstuk 3.

De op deze manier opgestelde overzichtslijst is als input gebruikt voor de workshop met 

stakeholders.

2.3 STAP 3; WORKSHOP STAKEHOLDERS

In een plenaire workshop met de geïnteresseerde stakeholders is gebrainstormd over de 

mogelijkheden van ITS en VAS in de stadsregio. Verschillende ideeën en mogelijkheden zijn 

opgesomd. Het overzicht is gecompleteerd met ideeën en mogelijkheden uit de 

overzichtslijst die is opgesteld naar aanleiding van de eerder gehouden interviews en

uitgevoerde literatuurstudie.

Uit de diverse opgesomde ideeën is een drietal aan een nadere analyse onderworpen. Per 

idee is een eerste aanzet gedaan de kansen en bedreigingen in kaart te brengen. 

Daarnaast is korte tijd stilgestaan bij de mogelijke rol van de stadsregio op het gebied van 

ITS en VAS in haar gebied. Door middel van een oriënterend gesprek hebben de aanwezige 

stakeholders met elkaar van mening kunnen wisselen over hun eigen ideeën en wensen.

De workshop is door de volgende stakeholders bezocht:

 H. Driessen (Stadsregio)

 F. Eggen (Stadsregio)

 J. Luijten (Stadsregio)

 R. Schasfoort (EVO)

 E. Gerits (ROVG)

 L. Hepp (TLN)

 B. Rikke (KvK)

 R. van Baren (Prov Gelderland)

 W. Joustra (Arcadis)
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2.4 STAP 4; ADVIES

De resultaten van de workshop en de interviews zijn uitgewerkt tot een advies aan het 

bestuur van de stadsregio. Het advies gaat over de logisch te nemen (beleidsmatige) 

vervolgstappen door de stadsregio op het gebied van ITS en VAS in de stadsregio in 

combinatie met het ABC-beleid.
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In dit hoofdstuk staan de resultaten van het onderzoek. Het gaat om de resultaten van de 

inventarisatieronde bij stakeholders, experts en de bureaustudie. Ook de resultaten van de 

workshop en de resultaten van de brainstorm over de rol van de stadsregio op het gebied 

van ITS en VAS in de stadsregio staan in dit hoofdstuk vermeld.

3.1 OVERZICHTSLIJST

De resultaten van de inventarisatieronde staan hieronder benoemd. Om enige orde in de 

grote hoeveelheid ideeën, mogelijkheden en wensen te brengen, zijn de resultaten ingedeeld 

in de categorieën verkeersmanagement, reisinformatie, verkeersveiligheid en 

voertuigsystemen. Als laatste is een overzicht gemaakt van een aantal tijdens de interviews 

genoemde opmerkingen en bedenkingen over ITS en VAS in de stadsregio.

3.1.1 VERKEERSMANAGEMENT

Eén centraal Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) voor de stadsregio

Het PRIS dat nu in Nijmegen operationeel is, kan uitgebreid worden naar de hele 

stadsregio. Daarmee is de dienstverlening naar de reiziger uitgebreider en completer.

Een verkeerscentrale voor de hele stadsregio. Met de mogelijkheid verkeer te geleiden

De stadsregio moet een eigen verkeerscentrale hebben voor het verkeer op het stedelijke 

wegennet en de ring (A50). Het meeste effect wordt bereikt als deze centrale ook mag/kan 

ingrijpen in de verkeersstromen om filevorming en overlast te minimaliseren.

Gebruik de gegevens uit de On Board Units (OBU’s) van SLIM voor zaken zoals milieu en 

veiligheid

Met de OBU’s van SLIM worden veel gegevens over de actuele verkeerssituatie verkregen. 

Deze gegevens kunnen gebruikt worden om verkeer te geleiden door de regio om overlast 

op het gebied van milieu of verkeersveiligheid te voorkomen.

Groene golf/prioriteit in VerkeersRegelInstallaties (VRI) instellingen

VRI’s kunnen zodanig afgestemd worden dat een groene golf ontstaat voor verkeer in een 

bepaalde richting. Hiermee kan het verkeer subtiel over bepaalde routes gestuurd worden. 

Routes die beter geschikt zijn voor grote hoeveelheden verkeer krijgen een groene golf, de 

andere routes krijgen minder goed op elkaar afgestemde VRI’s. 

3Resultaten

HOOFDSTUK



Inventarisatie Intelligente Transportsystemen en Value Added Services in de stadsregio Arnhem Nijmegen

075240130:A ARCADIS 10

Inverse beprijzen. Niet spitsuren duurder, maar daluren goedkoper maken

In het kader van de kilometerprijs en de mobiliteitsproeven is een suggestie geopperd om 

niet de spitsuren duurder te maken, maar juist de daluren goedkoper. Hiermee wordt 

gewenst gedrag beloond in plaats van ongewenst gedrag gestraft.

Investeren in voor- en natransport (ketenmobiliteit)

Door het transport van vertrekpunt naar het station of de OV-halte en het transport vanaf 

het station of de OV-halte naar de bestemming te intensiveren en te verbeteren, wordt het 

aantrekkelijker voor de reiziger om met het OV te gaan in plaats van automatisch in de auto 

te stappen.

Koppeling parkeerinformatie aan project SLIM

De informatie over beschikbare parkeerplaatsen kan aan de deelnemers aan SLIM 

doorgegeven worden via hun OBU. Hiermee weten deze deelnemers altijd waar 

beschikbare parkeerplaatsen zijn en wordt het zoekverkeer verminderd.

Ontwikkeling van VAS waarmee reizigers verleid worden gebruik te maken van P+R

Door een dienst te ontwikkelen die elke automobilist, die een bestemming heeft opgegeven 

binnen de stadsregio, adviseert en stimuleert om een logische P+R te gebruiken, kan de 

hoeveelheid bestemmingsverkeer in de stadsregio sterk verminderd worden. Tevens gaat de 

bezettingsgraad van de P+R plaatsen en het OV tussen deze P+R plaatsen en de binnenstad 

omhoog.

Opzetten dagranddistributie

Door leveranciers voor bedrijven in de stadsregio een duidelijke indeling te geven van op 

welke tijden zij wel en niet de binnensteden in mogen met hun voertuigen, kan onnodige 

overlast door ladende voertuigen op een doorgaande straat voorkomen worden. Met 

dagranddistributie kan alleen nog aan de randen van de dag (’s ochtends en ’s avonds) 

geleverd worden aan bedrijven in de binnensteden.

Parkeerinformatie voor fietsen bij stations

Om het gebruik van fietsen in het voortransport van een reis met de trein te bevorderen kan 

een informatiesysteem ingericht worden bij de fietsenstallingen bij de grotere stations 

waarop wordt aangegeven waar nog vrije fietsparkeerplaatsen zijn. Dat voorkomt onnodig 

zoekende fietsers en (vaak in een grote haast) verkeerd geparkeerde fietsen in het 

stationsgebied.

Parkeerverwijzing

Een systeem dat op straat de automobilisten verwijst naar beschikbare parkeerplaatsen in de 

stadsregio. Momenteel bestaat dit al, maar voor de losse gemeentes. Door deze systemen te 

koppelen kan winst behaald worden op het gebied van doorstroming en bereikbaarheid.

Parkeerverwijssysteem vóór inrijden van de stad én op internet

De locatie van het parkeerverwijssysteem moet op een plek zijn waar de automobilist nog 

logische alternatieven heeft voor de verschillende routes naar de diverse parkeerplaatsen. 

Bij voorkeur moet het systeem ook via internet te bereiken zijn om op voorhand een beeld te 

kunnen vormen van beschikbare parkeerplaatsen in de omgeving van de bestemming.
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Plan om fietsgebruik te belonen ipv alleen maar stimuleren

In plaats van het stimuleren en voornamelijk faciliteren van het fietsgebruik van 

werknemers moeten bedrijven de mogelijkheid hebben om werknemers een 

kilometervergoeding te geven voor de fiets. Deze zal dan aantrekkelijker moeten zijn dan de 

vergoeding voor autokilometers.

Snuffelpalen om milieubelasting te gebruiken voor verkeerssturing op stedelijk gebied

Snuffelpalen kunnen de concentratie van bepaalde stoffen in de lucht meten. Bijvoorbeeld 

fijnstof of koolstofdioxide. Door deze palen strategisch door de stadsregio te plaatsen kan 

een goed beeld gevormd worden van de actuele situatie van de luchtkwaliteit. Wanneer in 

een bepaald deel van de stadsregio blijkt dat de luchtkwaliteit afneemt, kan het verkeer 

zodanig gestuurd worden dat het gebied ontzien wordt, ten gunste van de luchtkwaliteit.

Specifiek routeren vrachtverkeer. Met onderscheid bestemmings- en doorgaand verkeer

Vrachtverkeer heeft een grote impact op de verkeerssituatie in stedelijk gebied. Door 

vrachtverkeer specifiek te routeren kan verzorgd worden dat dit zo lang mogelijk kan 

blijven rijden zonder veel te moeten afremmen en optrekken. Zonder dat het andere 

weggebruikers bovenmatig veel hindert en zonder dat het onnodig om moet rijden om op 

een bestemming te komen. Doorgaand vrachtverkeer moet dan zo lang mogelijk op een weg 

met een zo hoog mogelijke classificatie blijven rijden (hoofdwegen)

Stimuleren en faciliteren elektrisch vervoer

Elektrisch vervoer, voor goederen en personen heeft een veel lagere impact op het milieu 

dan de alternatieven met verbrandingsmotoren. Door elektrisch vervoer te stimuleren en te 

faciliteren in de stadsregio wordt dit een reëel alternatief en zal het gebruik toenemen. 

Acties die genomen kunnen worden zijn ‘privé’ parkeerplaatsen, voorrang op 

verkeerslichtgeregelde kruisingen, gunstigere parkeertarieven, in ruime mate aanwezige 

oplaadpunten en een laag tarief voor de stroom op de oplaadpunten.

Sturen van verkeer op basis van actuele verkeersgegevens

Met de actuele gegevens van waar het in de stadsregio druk is en waar niet, kan het verkeer 

slimmer door de regio gestuurd worden waardoor opstoppingen en alle negatieve gevolgen 

daarvan vermeden worden. Met een uitgebreid monitoringsnetwerk kan de actuele 

verkeersinformatie binnen gehaald worden om die vervolgens na een bewerking (in 

bijvoorbeeld een eigen verkeerscentrale) weer naar buiten te sturen in de vorm van adviezen 

aan weggebruikers op BermDRIPS, via internet, op PDA’s en via VRI’s op belangrijke 

kruisingen in de regio.

Verkeer sturen op basis van luchtkwaliteitsnormen en/of geluidsnormen

In de stadsregio zijn diverse gebieden aan te wijzen met verschillende 

luchtkwaliteitsnormen en/of geluidsnormen. Door deze normen in kaart te brengen kan een 

overzicht gemaakt worden van waar op basis van deze normen ruimte is voor extra verkeer 

en waar niet. De aansturing van het verkeer door de stadsregio kan vervolgens ingericht 

worden aan de hand van deze normen.
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3.1.2 REISINFORMATIE

Actuele reisinformatie OV

Informatie over de actuele stand van zaken in het Openbaar Vervoer in de stadsregio is van 

meer waarde dan informatie over de dienstregelingen. Door alle vertragingen en verwachte 

aankomst en overstaptijden te presenteren aan de reiziger, is het OV een betrouwbaarder

alternatief met een hogere bezettingsgraad tot gevolg.

Afstemmen algemene verkeersinformatie/ info uit Centraal DRIP ManagementsSysteem 

(CDMS)/ info van VerkeersCentrale NONederland en Dynamisch Reis Informatie Systeem 

(DRIS)

Heel veel informatie over de actuele situatie op de weg is momenteel al beschikbaar, alleen 

vaak is deze informatie op verschillende plaatsen ingewonnen. Hierdoor is op verschillende 

plaatsen slechts een deel van alle beschikbare informatie voor handen. Door bijvoorbeeld de 

gegevens van de verkeersinformatiedienst, de gegevens van het DRIP managementsysteem 

en de informatie in de verkeerscentrale van camera’s langs de weg te koppelen, is een veel 

beter beeld beschikbaar van de actuele situatie op de weg. De reiziger kan dan een beter 

overwogen keuze maken over zijn reis, vervoersmiddel en route.

Communiceren verwachte overlast wegwerkzaamheden

Naast het aankondigen van wegwerkzaamheden in de stadsregio, kan ook aangegeven 

worden wat de te verwachten overlast is. Dit kan in de vorm van hoeveelheid 

capaciteitsreductie of verwachte extra reistijd over het traject waaraan gewerkt wordt.

DRIS Nijmegen uitbreiden met extra OV-informatie zoals overstapmogelijkheden

Het Dynamische Reisinformatiesysteem in Nijmegen geeft momenteel informatie over 

actuele vertrektijden van de bussen op haltes. Dit systeem kan uitgebreid worden tot de hele 

stadsregio. Een tweede uitbreidingsmogelijkheid is naast het tonen van vertrektijden ook 

overstapmogelijkheden te tonen op de displays. Hiermee kan de reiziger zijn busreis door 

de stadsregio beter plannen en is de bus een aantrekkelijker /betrouwbaarder alternatief 

geworden.

Eén plaats voor ((Multi)modale)reisinformatie. Veel is er al, alleen niet bij elkaar

Naast verkeersinformatie over de situatie op de weg is nog veel meer informatie over 

mobiliteit en reisinformatie beschikbaar bij verschillende partijen en stakeholders. Door 

deze informatie bij elkaar te brengen kan efficiëntiewinst behaald worden, maar kan ook 

betere informatie aan de reiziger aangeboden worden.

Informatie verzamelen mbv TomTom en verstrekken aan reizigers

Gebruikers van een TomTom navigatiesysteem die in de stadsregio rijden, verzamelen 

ongemerkt veel verkeersinformatie. Deze informatie over reistijden, files en vertragingen 

kan binnen de stadsregio centraal verzameld worden en weer verstrekt aan de reizigers. 

Deze hebben daardoor een beter beeld van de actuele verkeerssituatie in de stadsregio en 

kunnen, indien nodig, hun reis daar op aanpassen.
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Informeren weggebruikers van actuele situatie en reistijden

Door de weggebruiker een beeld te geven van de actuele situatie van het verkeer in de 

stadsregio en de bijbehorende reistijden voor de verschillende modaliteiten en routes, kan 

deze een meer overwogen keus maken voor een bepaalde modaliteit en/of route.

Mogelijkheid voor de weggebruiker om informatie terug te geven. Denk aan kapot 

straatmeubilair, ongevallen, foto’s van diverse situaties

Met dit systeem kan de weggebruiker melding maken van bijzonderheden op de weg die 

hij/zij tegenkomt. Dit kan een onopgemerkte file zijn, maar ook vandalisme of beschadigd 

straatmeubilair. Doordat de weggebruiker deze zaken zelf kan aanleveren, krijgt deze een 

grotere betrokkenheid bij de openbare ruimte en de verzorging daarvan. Ook 

verkeersmanagement en incidentmanagement zijn dan opeens onderwerpen waar de 

weggebruiker zelf onderdeel van uit gaat maken in plaats van alleen gebruiker. Hierdoor 

kan de bereidheid toenemen om aanwijzingen en adviezen op te volgen, die gegeven 

worden vanuit bijvoorbeeld een verkeersmanagement achtergrond.

Naast reisinformatie, de reiziger ook informeren over; geplande werkzaamheden, 

evenementen, winkels (en aanbiedingen), eetgelegenheden, milieu-informatie, blackspots, 

scholen ed, matrixborden met actuele informatie. Eventueel link naar de bron

De reis voor een mobilist kan van meer comfort en gemak worden voorzien door meer 

informatie te verstrekken over bijzonderheden die in de stadsregio of langs de 

voorgenomen route voorkomen. Hierdoor kan de mobilist verschillende motieven wellicht 

combineren in één reis in plaats van verschillende ritten te moeten ondernemen.

Overzicht actuele lokale wegwerkzaamheden (icoontje in applicatie)

Een mobilist kan via een applicatie op een handheld device met een simpel icoontje op het 

scherm snel een overzicht krijgen van de actuele wegwerkzaamheden in de directe 

omgeving. Door deze informatie kan de mobilist betere keuzes maken over de te volgen 

route voor een bepaalde reis.

Overzicht alternatieven voor auto voor aanvang reis

Voordat de mobilist op reis gaat naar een bepaalde bestemming krijgt hij/zij een persoonlijk 

advies over de mogelijke alternatieven voor de auto voor de voorgenomen reis. Hiermee 

kan bereikt worden dat meer mensen de auto laten staan en een alternatief vervoersmiddel 

kiezen.

Overzicht alternatieve routes auto bij aanvang reis

Voordat de automobilist zijn reis gaat beginnen ontvangt hij/zij een persoonlijk overzicht 

van alternatieve routes naar de voorgenomen bestemming. De routes kunnen verschillend 

zijn op het gebied van lengte, reistijd, wegcategorieën, verkeersveiligheid, milieubelasting 

en/of omgevingsinvloeden

Overzicht beschikbare flexwerkplekken in de omgeving, inclusief reserveringsmogelijkheid

Als een mobilist via andere bronnen heeft vernomen dat de reis naar zijn voorgenomen 

bestemming veel extra tijd of kilometers gaat kosten, is hij/zij gebaad bij een alternatief voor 

de bestemming. Door via een centraal systeem alle beschikbare flexwerkplekken in de 

omgeving te tonen, kan de mobilist een flexplek in de buurt kiezen om te gaan werken in 
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plaats van in de rij aan te schuiven naar de oorspronkelijke bestemming. Om zeker te zijn 

dat de flexwerkplek ook vrij is tegen de tijd dat de mobilist arriveert, kan deze via het 

centrale systeem de plek reserveren.

Overzicht beschikbare parkeerplaatsen inclusief tarief en reserveringsmogelijkheid

Net als een overzicht van beschikbare flexwerkplekken in de omgeving is een overzicht van 

beschikbare parkeerplekken en tarief een dienst waar de mobilist mee geholpen kan zijn om 

zijn reis aan te passen aan de actuele verkeerssituatie in het geval die de reis naar de 

oorspronkelijke bestemming ongunstiger maakt. Ook hier is de mogelijkheid om te kunnen 

reserveren nodig om zeker te zijn van een parkeerplaats op het moment van arriveren.

Overzicht beschikbare vergaderruimten met specificaties in de omgeving, inclusief

reserveringsmogelijkheid

Naast beschikbare flexwerkplekken en parkeerplaatsen in de omgeving, is de mogelijkheid 

om beschikbare vergaderruimten, bijbehorende tarieven en specificaties van de ruimten in 

één overzicht te hebben een goede dienst voor de mobilist die zijn oorspronkelijke 

werk/vergaderruimte onbereikbaarder ziet worden. Uiteraard hoort ook hier de 

mogelijkheid bij om de gewenste vergaderruimte te kunnen reserveren, eventueel inclusief 

voorzieningen zoals koffie en thee of lunch.

P+R als Point Of Interest in het navigatiesysteem opnemen

In navigatiesystemen is een overzicht aanwezig van interessante bestemmingen zoals hotels, 

pinautomaten, ziekenhuizen enzovoorts. Deze ‘Points Of Interest (POI)’ zijn vooraf door de 

leverancier van de digitale kaart voor het navigatiesysteem opgenomen in de kaart. P+R 

locaties in de stadsregio kunnen ook aan deze lijst toegevoegd worden. Hiermee kan een 

reiziger die de stadsregio niet kent relatief eenvoudig P+R locaties vinden en daar direct 

naartoe geleid worden door het navigatiesysteem.

Realiseren gedragsaanpassingen chauffeurs door beschikbaar stellen informatie

Door chauffeurs informatie beschikbaar te stellen over hun rijgedrag, impact op het milieu, 

veiligheid en bereikbaarheid, kan een gedragsverandering afgedwongen worden. Door de 

informatie op zodanige manier aan te bieden dat de chauffeur wordt getriggerd zijn gedrag 

positief te veranderen, kan een positieve bijdrage gerealiseerd worden aan de verschillende 

eerder genoemde thema’s

Reistijdvoorspeller via informatiepanelen

Informatiepanelen langs de invalsroutes naar de stadsregio kunnen reistijdinformatie 

aanbieden over de te verwachten reistijd naar voor de hand liggende bestemmingen in de 

stadsregio. De reiziger kan dan beter overwogen een keuze maken tussen doorrijden of een 

alternatief zoeken.

Reistijdvoorspelling en routeadvies (stadsring) Nijmegen

Na het realiseren van de tweede Waalbrug ontstaat de mogelijkheid tot het sturen van het 

verkeer door/langs Nijmegen via twee routes over de stadsring. Dit sturen kan effectiever 

gemaakt worden door reistijdvoorspelling aan te bieden aan de reizigers op plaatsen waar 

strategische keuzes gemaakt moeten worden over routes en eventueel vervoersmodaliteiten.
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Tariefvergelijking tussen verschillende routes, met bijbehorende reistijden

In plaats van een reiziger alleen te informeren over de lengte (kilometers en/of minuten) van 

de mogelijke routes tussen vertrek en bestemming, kan meer informatie aangeboden 

worden over de ‘kosten’. Informatie over gevoeligheid van de omgeving van de route op het 

gebied van verkeersveiligheid of milieu kan bijvoorbeeld omgezet worden in 

‘maatschappelijke kosten’. Deze kan ook aangeboden worden bij de verschillende mogelijke 

routes tussen A en B. De reiziger kan dan beter overwogen kiezen voor een route en 

bijbehorende ‘kosten’.

Verkeersverwachting voor de regio

Een weersverachting is een algemeen bekend en geaccepteerd begrip in Nederland. 

Hetzelfde concept kan ook ontwikkeld worden op het gebied van verkeer. Vooraf krijgt de

reiziger een bericht over de te verachten situatie van het verkeer. Hoe verder vooruit, hoe 

algemener het bericht. Hoe dichter bij de huidige tijd hoe completer en gedetailleerder het 

verkeersbericht zal zijn.

Werk in Uitvoering (WIU) A50 (of zelfs hele ring) verkeersverwachting. Meer informatie in 

de vorm van zoveel procent capaciteitsreductie of zoveel minuten extra reistijd

Informatie over wegwerkzaamheden kan veel gedetailleerder dan momenteel gebruikelijk is 

aangeboden worden. Een theoretisch begrip als hinderklasse zegt de weggebruiker niet 

zoveel. 10 minuten extra reistijd tussen knooppunt A en B is veel concreter. Een 

aangekondigde afname van 3 naar 2 rijstroken geeft de weggebruiker ook een beter beeld 

van de te verwachten hinder van de wegwerkzaamheden.

Weerinformatie op smartphone/website/via sms

Via een abonnementservice krijgt de gebruiker informatie over het weer in zijn directe 

omgeving (GPS locatie) aangeboden. Hiermee kan deze een betere inschatting maken van 

de te verwachten situatie op straat. 

3.1.3 VERKEERSVEILIGHEID

Automatische voertuig snelheidsbegrenzing in kwetsbare wijken

Zodra een voertuig een wijk inrijdt die bekend staat als kwetsbaar (veel spelende kinderen 

op straat of veel onoverzichtelijke situaties), treedt een automatische snelheidsbegrenzing in 

werking. Het voertuig kan dan niet meer harder rijden dan een vooraf vastgestelde veilige 

maximale snelheid voor die wijk.

Incar waarschuwing bij overschrijding maximale snelheid in een woonwijk

In plaats van direct afdwingen dat een voertuig niet harder kan rijden dan een vooraf 

ingestelde snelheid in een bepaalde wijk, kan ook alleen een waarschuwing gegeven 

worden aan de chauffeur dat de snelheid wordt overschreden. Deze kan dan zelf besluiten 

de snelheid aan te passen.

Waarschuwingsfunctie in navigatiesystemen voor gevoelige locaties. Gebruiker kan zelf 

aangeven voor welke gevoelige POI’s gewaarschuwd wordt en voor welke niet

In het navigatiesysteem kan de mogelijkheid worden ingebouwd om aan te geven voor 

welke potentieel gevoelige locaties op het gebied van verkeersveiligheid de gebruiker 



Inventarisatie Intelligente Transportsystemen en Value Added Services in de stadsregio Arnhem Nijmegen

075240130:A ARCADIS 16

gewaarschuwd wil worden. Hierdoor kan dan bijvoorbeeld gewaarschuwd worden als het 

voertuig zich binnen een bepaalde straal van een school bevindt op een tijdstip dat de 

school open is.

3.1.4 VOERTUIGSYSTEMEN

Adaptive cruise control

Cruise control wordt steeds meer standaard in voertuigen ingebouwd. Adaptive cruise 

control is de volgende stap. Deze cruise control remt automatisch af als voor het voertuig 

een ander voertuig wordt gesignaleerd dat langzamer rijdt. De afstand tussen beide 

voertuigen wordt minimaal de veilige remweg die bij de actuele snelheid hoort.

Alcoholslot

Voor het starten van de motor moet de bestuurder eerst in het zogenoemde alcoholslot 

blazen. De uitgeblazen adem wordt geanalyseerd en als daar een te hoog promillage in 

wordt gemeten, wordt de motor niet vrijgegeven en kan het voertuig niet starten.

eCall

Als een met eCall uitgerust voertuig in een ongeval terecht komt en de bestuurder niet 

binnen bepaalde tijd het eCall systeem uitschakelt (of als het voertuig registreert dat de 

airbags zijn ingeschakeld), neemt dit automatisch contact op met de hulpdiensten en geeft 

direct informatie door over de precieze locatie van het voertuig, merk en type en overige 

informatie zoals laatst genoteerde snelheid, eventueel ingeschakelde airbags, (on)gebruikte 

autogordels, hoeveelheid brandstof aan boord enzovoorts. Hiermee kunnen de 

hulpdiensten adequater reageren op ongevallen en is de juiste locatie bekend.

Gordelslot/gordelverklikker

Vergelijkbaar met het alcoholslot. Als de autogordel van de bestuurder niet gedragen wordt, 

kan het voertuig niet starten. Eventueel alleen als verklikker. De bestuurder wordt 

gewaarschuwd dat de gordel niet gedragen wordt, maar kan wel rijden met het voertuig.

Groene TomTom

Een navigatiesysteem stuurt de gebruiker veelal over de kortste route in tijd, afstand of een 

combinatie van deze twee. De groene TomTom stuurt de gebruiker over de route die de 

minste maatschappelijke impact heeft. Dat wil zeggen dat de optimale route geadviseerd 

wordt op het gebied van milieu, verkeersveiligheid, reistijd, brandstof verbruik en hinder 

aan omgeving en medeweggebruikers.

Smartcard, semi biomedisch rijbewijs incl informatie over rijbevoegdheid en ervaring

De smartcard is een rijbewijs dat de bestuurder in moet voeren bij het voertuig. Hierdoor 

wordt het voertuig automatisch geschikt gemaakt voor de bevoegdheden en capaciteiten 

van de bestuurder. De stoel en de spiegels worden op de juiste stand gezet, een eventuele 

begrenzing van vermogen en snelheid treedt automatisch in werking en de toegestane en/of 

benodigde elektronische assistentie wordt ingeschakeld. Bij de volgende bestuurder wordt 

het voertuig weer volgens diens smartcard geprogrammeerd.
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Diverse overige voertuigsystemen

In de automotive industrie worden diverse systemen ontwikkeld om de rijtaak te verlichten 

of om de bestuurder te assisteren in de besturing van het voertuig. Deze systemen zijn 

veelal bedoeld om de bestuurder te ontlasten, maar kunnen ook gebruikt worden vanuit het 

oogpunt van verkeersveiligheid en reisinformatie. Voorbeelden zijn: Electronic stability 

control, Lane departure warning, collision avoidance system, voertuigdetectie bij 

kruispunten, nachtzichtsysteem, fatigue warning system.

3.1.5 OPMERKINGEN EN BEDENKINGEN

Bedenking: Op welke informatie zit de weggebruiker eigenlijk te wachten?

Onderzoek eerst of en waar de bezoeker op zit te wachten op het gebied van 

(reis)informatie. Initiatieven op het gebied van ITS/VAS zouden idealiter vraaggestuurd 

moeten zijn. Op die manier is vrij zeker dat het ontwikkelde project een succes wordt.

Opmerking: Betrek alle relevante stakeholders vanaf het begin bij de planvorming. Dit zorgt 

voor het benodigde draagvlak en commitment. Bedenk ook goed wat de rol van de 

stadsregio is in het grote geheel.

Voor een succesvolle uitrol van een initiatief is het belangrijk de relevante stakeholders 

vanaf het begin te betrekken bij de planvorming, voor voldoende draagvlak. Op die manier 

wordt gegarandeerd dat elke organisatie zijn/haar eigen geluid kan laten horen en invloed 

heeft op de mogelijke uitvoering en op momenten dat daar nog veel flexibiliteit in zit. Mocht 

een stakeholder pas achteraf opgezadeld worden met een initiatief dan bestaat de kans dat 

deze dit niet ziet zitten en geen ondersteuning/draagvlak biedt, of niet meer kan bieden.

Opmerking: Dosering/geleiding verkeer meer ontwikkelen in samenwerking met 

weggebruikers en reizigers

Maatregelen die het verkeer echt gaan sturen door de stadsregio moeten in 

overeenstemming met de weggebruikers en reizigers ontwikkeld worden. Op die manier 

wordt vooraf begrip gekweekt bij de mensen waarom ze straks via een route gestuurd 

worden die mogelijk niet helemaal de persoonlijk optimale route is.

Opmerking: Het neerzetten van een systeem is één. Maar de beheerskant is net zo belangrijk.

Het heeft geen zin iets op te tuigen dat na een jaar niet meer bruikbaar is vanwege te hoge 

onderhoudskosten. ITS/VAS in de stadsregio wordt geen succes als niet is nagedacht over 

de beheersaspecten. Dit moet meteen een belangrijke component in de planvorming zijn.

Opmerking: Mobiliteitskeuze kan niet worden afgedwongen, het blijft een vrijwillige keuze. 

Alle systemen moeten dus ook eventueel uitgeschakeld kunnen worden door de gebruikers.

Vooralsnog zijn alle initiatieven opgenoemd vanuit de gedachte dat ze de mobilist helpen in 

het optimaliseren van specifieke verkeerssituaties. Het kan evenwel goed mogelijk zijn dat 

een mobilist niet zit te wachten op dergelijke initiatieven. Totdat eventuele wetgeving 

gerealiseerd wordt, is het dus noodzakelijk dat alle initiatieven op vrijwillige basis gebruikt 

moeten kunnen worden door de gebruikers. Simpel gezegd; er moet een ‘UIT’ knop op alle 

initiatieven en systemen zitten. 
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Opmerking: Stem onderling tussen de verschillende stakeholders op dit gebied goed af wat 

gedaan wordt en door wie. Dit levert efficiencywinst op en kostenbesparingen

Meerdere keren is de opmerking gemaakt dat veel stakeholders vaak niet goed van elkaar 

weten wie wat (al) doet. Door dit goed op elkaar af te stemmen kan vaak dubbelwerk 

voorkomen worden. Met alle eventuele nieuwe initiatieven op het gebied van ITS/VAS is 

het dan ook zaak om met elkaar goed af te spreken wie wat uitvoert en wie vervolgens 

gebruik (mag/kan) maken van de resultaten.

3.2 WORKSHOP STAKEHOLDERS

De workshop met stakeholders heeft begin oktober plaatsgevonden in Nijmegen. De 

aanwezigen hebben met elkaar een brainstorm gehouden over de mogelijkheden van ITS en 

VAS in de stadsregio op het gebied van Doorstroming, Veiligheid, Milieu en Informatie. Het 

verslag van de workshop is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport. Hieronder staan voor 

de vier genoemde onderwerpen de suggesties genoemd die nog niet aan de orde zijn 

gekomen in de vorige paragraaf.

3.2.1 DOORSTROMING

Stay in lane principe

Verkeer dat gebruik maakt van een navigatiesysteem moet via dat systeem geadviseerd 

worden over op welke rijstrook gereden moet worden. Op die manier kan verkeer dat de 

komende afrit moet hebben naar de rechterrijstrook gedirigeerd worden en doorgaand

verkeer naar de linkerrijstrook. De doorstroming kan hier van profiteren.

Tovergroen voor vrachtverkeer

Bij een kruising die met verkeerslichten is geregeld kan de verkeersinstallatie uitgerust 

worden met tovergroen voor vrachtverkeer. Dat betekent dat als een vrachtwagen op de 

toestromende wegvakken wordt gedetecteerd, en het is in te passen in de actuele regeling, 

die automatisch groen licht krijgt zodat afremmen en optrekken niet meer nodig is. Dit heeft 

zowel voordelen voor de doorstroming als op het gebied van milieu.

Koppeling met websites internationale verkeersstromen

Informatie over locale werkzaamheden, files en vertragingen kan gekoppeld worden aan 

internationale websites zodat doorgaand verkeer over grote (internationale) afstanden de 

route kan aanpassen aan de hand van deze informatie. Hierdoor kan het aanbod van 

verkeer in de stadsregio verminderen ten gunste van de doorstroming.

Multimodaal kwaliteitsnetwerk goederenvervoer

Het goederenvervoer in de regio kan beter op elkaar afgestemd worden waardoor minder 

losse goederenritten nodig zijn. Ook kan het gebruik van andere modaliteiten dan het 

wegverkeer gecoördineerd worden. Hierdoor zijn minder vrachtwagens nodig in de regio 

wat een voordeel is voor de doorstroming.

Free recovery

Indien een incident plaatsvindt, kan door snel informeren van hulpdiensten de afhandeling 

versneld worden. Hierdoor is de weg sneller weer volledig beschikbaar, wat gunstig is voor 
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de doorstroming. Voorwaarde hierbij is dat de hulpdiensten paraat staan op strategische 

posities in de regio.

Overkoepelend orgaan voor regie van verkeersinformatie

Momenteel wordt op veel verschillende plaatsen verkeersinformatie ingewonnen en 

verstrekt. Door deze informatie op een centrale plek te koppelen en te regisseren, kan de 

mobilist van betere informatie worden voorzien. De verkeerssituatie kan daardoor sterk 

verbeteren wat een positief effect heeft op de doorstroming.

Koppeling TLN planner aan file- en verkeersinformatie

Transport en Logistiek Nederland heeft een routeplanner ontworpen voor vrachtverkeer. 

Deze planner houdt rekening met de bijzonderheden van vrachtverkeer op het gebied van 

afmetingen en gewicht. Door de actuele file- en verkeersinformatie uit de regio te koppelen 

aan deze planner, kan deze betere routes adviseren aan het vrachtverkeer. Dit is ten gunste 

van de doorstroming van zowel het vrachtverkeer als het overige wegverkeer.

3.2.2 VEILIGHEID

Informatie over waar actueel gevaarlijke stoffen worden vervoerd

Transport van gevaarlijke stoffen kan grote risico’s met zich meebrengen. Vooral in geval 

van ongevallen. Actuele informatie over de aanwezigheid van deze gevaarlijke stoffen (op 

de weg, maar ook op het water of het spoor) in de regio kan de veiligheid positief 

beïnvloeden. Reacties op eventuele ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 

kunnen op maat uitgevoerd worden als alle informatie over de aanwezige stoffen al bekend 

is.

3.2.3 MILIEU

Vrachtverkeer op busbanen

Om te voorkomen dat vrachtverkeer in vooral het stedelijke gebied continue bezig is met 

afremmen en optrekken, kan het gebruik van busbanen toegestaan worden. Hierdoor kan 

het vrachtverkeer beter doorstromen waardoor de uitstoot van uitlaatgassen minder is dan 

wanneer continue moet worden afgeremd en opgetrokken. Dit kan grote voordelen hebben 

op het gebied van milieu. Ook de doorstroming kan hiervan profiteren.

3.2.4 INFORMATIE

Koppeling horeca/recreatie aan VAS

Specifieke informatie over horecagelegenheden in de regio, maar ook bezienswaardigheden 

kan worden toegevoegd aan de informatie in een navigatiesysteem. Een navigatiesysteem 

‘weet’ momenteel al veel over de omgeving op het gebied van bijvoorbeeld ziekenhuizen, 

winkels, tankstations enzovoorts. Extra wetenswaardigheden over horeca en recreatie kan 

de informatievoorziening naar de reizigers/bezoekers verbeteren.
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3.3 ROL STADSREGIO

In het tweede deel van de workshop met de stakeholders stond de rol van de stadsregio op 

het gebied van ITS en VAS centraal. Met de aanwezigen is kort gediscussieerd welke rol de 

stadsregio op zich kan en/of zou moeten nemen met betrekking tot ITS en VAS in relatie met 

verkeer in de regio. In het verslag van de workshop in bijlage 1 is de uitkomst van deze 

discussie na te lezen. Hieronder staan de belangrijkste conclusies en opmerkingen.

De regierol die de stadsregio momenteel heeft op bijvoorbeeld het gebied van 

verkeersveiligheid en verkeersmanagement (SLIM) kan ook op het gebied van ITS/VAS 

en/of (reis)informatiemanagement ingenomen worden.

De mogelijkheid bestaat ook om in eerste instantie alleen een rol te spelen op het gebied van 

het verzamelen, combineren en faciliteren van (reis)informatie

De aanwezige partijen op de workshop zien voor zichzelf een rol op het gebied van 

ondersteuning, informeren en lobbyen om de stadsregio en haar eventuele initiatieven te 

helpen van de grond te komen.

Suggesties die geopperd worden:

 Lokaal beginnen; bijvoorbeeld de gegevens van (GPSjes van) vervoerders aan elkaar 

koppelen tbv een eventuele regierol van de stadsregio. Voorwaarde is dat de gegevens 

(bijvoorbeeld over wegwerkzaamheden) betrouwbaar zijn.

 De verkeersveiligheidsmakelaar (nieuwe stijl)

 Samen op zoek naar de juiste kapstokken (verantwoordelijken) voor de diverse thema’s 

die genoemd zijn in de workshop. Als daarmee een probleemeigenaar is gevonden 

kunnen vervolgens (eventueel in pilotvorm) doelen geformuleerd worden, kansen 

aangewezen worden en projecten opgestart worden.
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Dit laatste hoofdstuk geeft de conclusies van de uitgevoerde inventarisatie. De conclusies in 

het eerste deel van dit hoofdstuk zijn iets meer van algemene aard. Het tweede deel van het 

hoofdstuk zijn de aanbevelingen. Deze staan beschreven in de vorm van een beleidsadvies 

aan het bestuur van de stadsregio. Het hoofdstuk sluit af met concrete aanbevelingen voor 

verder onderzoek op het onderwerp ITS en VAS in de stadsregio.

4.1 CONCLUSIES

ITS en VAS bieden veel mogelijkheden op het gebied van verkeer en vervoer in de stadsregio.

De in hoofdstuk drie beschreven resultaten van de inventarisatie geven aan dat ITS en VAS 

veel mogelijkheden bieden. Zowel op het gebied van doorstroming, verkeersveiligheid, 

milieu als informatievoorziening zijn diverse mogelijkheden genoemd door de 

geraadpleegde partijen. Alle betrokkenen geven aan dat dergelijke mogelijkheden een 

positieve bijdrage kunnen leveren op één of meer van de genoemde thema’s.

De mogelijkheden van ITS en VAS op het gebied van verkeer en vervoer worden door alle 

stakeholders gezien en erkend.

Alle stakeholders die een bijdrage hebben gedaan aan deze inventarisatie zijn van mening 

dat ITS en/of VAS een positieve bijdrage kan leveren op het gebied van verkeer en vervoer 

in de stadsregio. Hoewel het onderwerp nog relatief nieuw is, weet elke stakeholder wel dat 

ITS en VAS steeds meer geïntegreerd zullen raken in de dagelijkse gang van zaken. Veel 

stakeholders verwachten veel van eventuele innovaties en initiatieven vanuit de 

commerciële wereld.

Door stakeholders in een vroeg stadium te betrekken bij de planvorming op het gebied van 

ITS en VAS is de kans op voldoende draagvlak bij een eventuele uitvoering groter.

Als stakeholders vanaf het begin gevraagd wordt mee te denken over en bij te dragen aan 

de planvorming, voelen deze zich vervolgens meer betrokken bij het project. Daardoor is de 

kans groter dat ze zich willen inspannen om de uitvoering mogelijk te maken. Helemaal als 

voor die uitvoering inspanningen van de stakeholder nodig zijn, bijvoorbeeld 

vergunningverlening. Omdat ITS en VAS projecten zeer waarschijnlijk een hoog innovatief 

karakter hebben, is het noodzakelijk stakeholders in een vroeg stadium bij de planvorming 

te betrekken. Anders is de kans erg groot dat een stakeholder niet wil meewerken omdat het 

innovatieve karakter van het plan hem/haar afschrikt.

4Conclusies en 

aanbevelingen

HOOFDSTUK
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Samenwerking en informatiedeling kan veel voordelen opleveren.

Gedurende deze inventarisatiestudie hebben een aantal stakeholders het vermoeden 

uitgesproken dat met samenwerken een efficiëntieslag gemaakt kan worden. Momenteel 

kan het voorkomen dat dezelfde informatie door twee verschillende stakeholders wordt 

ingewonnen, zonder dat ze dat van elkaar weten. Door intensief met elkaar de 

samenwerking of samenspraak op te zoeken, kan deze overlap voorkomen worden.

Ook kan door samenwerken het projectgebied uitgebreid worden door de verschillende 

beheersgebieden van de stakeholders aan elkaar te koppelen. Hiermee kan op een grotere 

schaal informatie ingewonnen en verstrekt worden. Voor de eventuele gebruikers is dit 

prettiger omdat zij bijvoorbeeld niet meer abonnee hoeven te worden van meerdere 

serviceproviders.

Voordat een ITS en/of VAS project wordt gestart moet nagedacht zijn over de gehele 

beheerscyclus

Alleen een ITS en/of VAS project neerzetten is geen losstaand doel. Om een dergelijk project 

met succes te kunnen ontplooien moet vooraf goed nagedacht zijn over de gehele 

beheerscyclus. Niet alleen het opstarten van het project moet uitgewerkt zijn, ook moet 

vooraf bekend zijn wie het project fysiek installeert, hoe lang het gaat draaien, wie 

verantwoordelijk is voor afhandeling van storingen en/of problemen, wie het eventueel 

benodigde onderhoud verzorgt en wie na afloop eventueel te verwijderen objecten weer van 

de straat verwijdert.

ITS en VAS zijn een middel, geen doel.

Intelligente TransportSystemen en Value Added Services bieden vele mogelijkheden op het 

gebied van verkeer en vervoer. Uit de resultaten van hoofdstuk drie blijkt dat kenners deze 

vele mogelijkheden ook inzien. Toch is enige relativering noodzakelijk. ITS en VAS zijn 

nadrukkelijk een middel in een groter geheel. Geen losstaand doel. ITS en VAS gebruiken in 

de stadsregio is dus alleen van toepassing als deze een hoger doel dienen. Hoofdstuk drie 

geeft wel al een groot aantal mogelijke doelen op het gebied van verkeer en vervoer waarbij 

ITS en/of VAS ingezet kan worden om dat doel te bereiken.

4.2 ADVIES

Een belangrijke conclusie uit de uitgevoerde inventarisatie is dat alle ondervraagde 

stakeholders inzien dat ITS en VAS in de toekomst een steeds prominentere rol zullen 

opeisen op het gebied van verkeer en vervoer.

Hoe dit gaat plaatsvinden en op precies welke termijn is niet één twee drie te zeggen, de 

implementatie zal stapsgewijs en zeer waarschijnlijk ook schoksgewijs zijn. Zonder 

bemoeienis vanuit een bestuursorgaan zal de implementatie afhankelijk zijn van initiatieven 

en innovaties van marktpartijen. Een groot risico hierbij is dat elke marktpartij zijn eigen 

format gebruikt en dat deze niet automatisch op elkaar aansluiten, met als gevolg dat 

samenvoegen op een later tijdstip erg veel moeite en kosten met zich meebrengt.

Zoals uit hoofdstuk drie blijkt, is het laaghangend fruit benoemd. Uit al de opgesomde 

mogelijkheden blijkt dat deze zeer waarschijnlijk door verschillende marktpartijen zullen 

worden ontwikkeld.
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In de workshop is de rol van de stadsregio besproken op het gebied van ITS en VAS. Een 

veel genoemde mogelijkheid is een overkoepelende regierol. De stadsregio coördineert als 

het ware wie welke informatie op welke plaats inwint, wie de ingewonnen informatie 

eventueel bewerkt en wie op welke manier de (bewerkte) ingewonnen informatie weer 

verstrekt aan de afnemers.

Deze coördinerende rol kan zowel gericht zijn op lokale overheden, maar ook op 

(commerciële) marktpartijen. Door zelf in de regisseursstoel te gaan zitten en in overleg met 

de lokale overheden (wegbeheerders) een plan op te stellen voor verkeersmonitoring, 

verkeersmanagement en/of (reis)informatievoorziening, heeft de stadsregio een gouden 

kans om ITS en VAS op een goede en effectieve manier te introduceren in haar 

beheersgebied.

Door intensief betrokken te zijn bij alle initiatieven en projecten in de regio, kan het bestuur 

van de stadsregio doelen aanwijzen op het gebied van verkeer en vervoer en de daarbij 

benodigde opdrachten geven aan zowel wegbeheerders als marktpartijen. Omdat de 

stadsregio in eerste instantie de regie voert over alle initiatieven en projecten, kan een 

efficiënte organisatie opgezet worden en eventuele schaalvoordelen snel opgepikt worden.

De coördinerende rol van de stadsregio op het gebied van verkeer en vervoer is in potentie 

erg veelzijdig. Om maar een paar onderwerpen te noemen: parkeerinformatie, 

fietsvoorzieningen, reistijdinformatie, overstapmogelijkheden, coördinatie 

wegwerkzaamheden, incidentmanagement. Al deze onderwerpen bieden in principe de 

mogelijkheid tot een coördinerende rol voor de stadsregio. Omdat deze onderwerpen 

momenteel ook al beheerd worden door ofwel de stadsregio, de lokale overheden of 

misschien zelfs de regionale bestuurders, zal de stadsregio niet in één klap alles op zich 

kunnen nemen.

Juist door stapsgewijs de regierol van verschillende onderwerpen op zich te nemen, kan de 

stadsregio zich profileren als de spreekwoordelijke spin in het web. Door klein te beginnen, 

kan bij de volgende uitbreidingsslag rekening gehouden worden met de leerpunten en 

obstakels van de voorgaande slag. Het gaat hier nadrukkelijk om de regierol over de 

verschillende onderwerpen. De kracht van de stadsregio ligt in de overkoepeling van de 

verschillende beheersgebieden van lokale wegbeheerders. Vanuit de regierol kan de 

stadsregio het strategische beleid en de coördinatie op zich nemen. De organisatie en 

uitvoering van verschillende projecten blijft in principe een taak van de stakeholders die dat 

momenteel ook al doen.

4.3 MOGELIJKE VERVOLGSTAPPEN

Uit de uitgevoerde inventarisatie en de bovenstaande conclusies komen een aantal logische 

vervolgstappen die de stadsregio kan nemen op het gebied van ITS en VAS in relatie met 

verkeer en vervoer.

 Verdere uitwerking geopperde mogelijkheden

 Opstarten van een pilot uit de geopperde mogelijkheden

 Nader uitwerken rol van de stadsregio in ITS en VAS

 Onderzoeken samenwerking met enkele stakeholders, met mogelijke spin off

Coördinerende rol 

stadsregio
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Verdere uitwerking geopperde mogelijkheden

De in hoofdstuk drie beschreven mogelijkheden zijn allen slechts in grote lijnen toegelicht. 

Conceptueel kan de lezer hier mee uit de voeten. Maar praktisch zijn de mogelijkheden nog 

wat minder bruikbaar.

Een logische vervolgstap op de nu uitgevoerde inventarisatie is het verder uitwerken van de 

beschreven mogelijkheden tot een meer gedetailleerd niveau. In sommige gevallen lijkt het 

mogelijk om deze detaillering tot op ‘besteksniveau’ uit te kunnen werken. Het verwachte 

eindproduct van deze vervolgstap is de oplevering van één of meer draaiboeken voor de 

mogelijke uitrol van de geopperde mogelijkheden uit hoofdstuk drie van dit rapport. 

Opstarten van een pilot uit de geopperde mogelijkheden

Verdergaand dan voorgaande vervolgstap is het opstarten van een pilot. Uit de in 

hoofdstuk drie genoemde mogelijkheden kan een concept gekozen worden waarvan de 

stadsregio verwacht dat deze positieve invloed heeft op één van de beleidspunten op het 

gebied van verkeer en vervoer. Dit concept kan vervolgens uitgewerkt worden tot een pilot 

die ook daadwerkelijk in de praktijk wordt ingezet.

Het eindproduct van deze vervolgstap is, naast een draaiboek voor het gekozen concept, 

een uitgevoerde pilot in de stadsregio met alle daaruit voortkomende conclusies en 

aanbevelingen over de resultaten van het gekozen concept.

Nader uitwerken rol van de stadsregio in ITS en VAS

Voortvloeiend uit het advies van paragraaf 4.2 kan als vervolgstap op deze inventarisatie 

een studie gedaan worden naar de gewenste rol van de stadsregio op het gebied van ITS en 

VAS. Dit kan wederom in de vorm van een quickscan gedaan worden, maar zeker ook in 

een uitgebreidere vorm.

Het eindproduct van deze vervolgstap is een uitgewerkt beleidsadvies over de te nemen 

stappen door het bestuur van de stadsregio om de gewenste rol van de stadsregio op het 

gebied van ITS en VAS in relatie tot verkeer en vervoer in te kunnen nemen. Deze gewenste 

rol kan gewenst zijn vanuit de stadsregio zelf, gewenst zijn vanuit de verschillende 

stakeholders of (en dat verdient de voorkeur) gewenst zijn door zowel de stadsregio als de 

stakeholders.

Onderzoeken samenwerking met enkele stakeholders, met mogelijke spin off

Een van de conclusies van deze inventarisatie is dat vooral gezocht moet worden naar 

draagvlak onder de stakeholders. Een mogelijke vervolgstap op deze inventarisatie is het 

zoeken van samenwerking met enkele stakeholders op het gebied van ITS en VAS. Door 

samen te werken, kan beleid op elkaar worden afgestemd en schaalvoordeel gehaald

worden bij een aantal uit te voeren taken. Door de samenwerking te zoeken op het gebied 

van ITS en VAS, bestaat de mogelijkheid dat daar een concreet product uit voortkomt. Het 

kan bijvoorbeeld zijn dat besloten wordt om samen één van de in hoofdstuk drie genoemde 

mogelijkheden in de vorm van een pilot in de praktijk te brengen.

Het eindproduct van deze vervolgstap is een conclusie over de mogelijke samenwerking 

met stakeholders op het gebied van ITS en VAS in relatie met verkeer. Met de mogelijkheid 

dat deze samenwerking ook daadwerkelijk opgezet wordt, waarbij zelfs de mogelijkheid 

bestaat dat als een spin off een in deze inventarisatie genoemde mogelijkheid als pilot in de 

praktijk gebracht wordt.
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Agenda:

1. Welkom en voorstelrondje 

2. Aanleiding en achtergrond

3. Deel 1; Brainstorm mogelijkheden ITS/VAS in de stadsregio

4. Pauze

5. Deel 2; Rol ITS/VAS in de stadsregio

6. Conclusie en afsluiting

1. Welkom en voorstelrondje

Henk Driessen heet de aanwezigen welkom en geeft een korte schets van de aanleiding voor 

deze workshop.

Door het project SLIM in de stadsregio is het besef gegroeid dat ITS (Intelligente Transport 

Systemen) en VAS (Value Added Services) sterk aan het opkomen zijn in de 

mobiliteitswereld. Deze opkomst kan niet genegeerd worden, zeker omdat de verwachting 

is dat ITS/VAS een steeds belangrijkere rol zullen gaan spelen in zaken als (Dynamisch) 

verkeersmanagement, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, mobiliteitsmanagement, milieu 

en (reis)informatievoorziening.

Momenteel heeft het onderwerp nog geen prominente rol binnen het beleid van de 

stadsregio. Om te onderzoeken of er kansen liggen op het gebied van ITS/VAS, is een 

inventarisatie opgestart. Met deze inventarisatie wordt onderzocht in hoeverre binnen de 

stadsregio behoefte is naar beleid en toepassingen over/van ITS/VAS. Door middel van deze 

inventarisatie wordt bij diverse stakeholders gepolst naar hun ideeën, verwachtingen en/of 

wensen op het gebied van ITS/VAS, gekoppeld aan de behoefte naar een bereikbare, veilige, 

economisch aantrekkelijke en/of milieuverantwoorde stadsregio.

Deze workshop is de afsluiting van de inventarisatie van ideeën en wensen van een aantal 

stakeholders.

Na de introductie van Henk stellen de aanwezigen zich kort voor. Iedereen aan tafel heeft 

mobiliteit, verkeer en vervoer, transport en logistiek of verkeersveiligheid binnen zijn 

portefeuille van dagelijkse werkzaamheden.

2. Aanleiding en achtergrond.

Onder punt 1 aan de orde gekomen.

3. Brainstorm mogelijkheden ITS/VAS in de stadsregio.

De workshop bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het brainstormen over mogelijkheden 

van ITS/VAS in de stadsregio. Het tweede deel concentreert zich meer op de beleidsmatige 

rol die de stadsregio op zich kan/moet nemen en de verwachtingen en 

verantwoordelijkheden van de stakeholders.

BIJLAGE 1 Verslag workshop ITS/VAS in de stadsregio
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In dit deel is door de aanwezigen gebrainstormd. Als begin is een vrije brainstorm 

gehouden waarbij mogelijkheden van ITS/VAS in de stadsregio genoemd werden binnen de 

vier verzamelingen ‘Doorstroming’, ‘Veiligheid’, ‘Milieu’ en ‘Informatie’

Het resultaat van deze vrije brainstorm staat hieronder per verzamelbegrip getoond. Ideeën 

met een asterix (*) zijn gemarkeerd als al bestaand. Hierbij aangetekend dat er een beperkte 

groep deelnemers aanwezig waren. De navolgende opsomming is dan ook beslist niet 

limitatief.

Doorstroming Veiligheid

Stedelijke distributie Voorkomen van botsingen bv de 

doorstroming

Informatie omleidingsroutes Trajectcontrole*

Dynamische routekeuze Informatie calamiteiten

Stay-in-lane principe Zwarte doos in auto

VRI’s afstemmen op verkeersstromen* Actieve cruisecontrol*

Koppeling met websites internationale 

verkeersstromen

Alcoholslot*

Betalen naar gebruik Alarmdienstenknop

Dynamisch verkeersmanagement (met info 

OBU’s)

Rijbewijsslot (chip in rijbewijspas)

Tovergroen voor vrachtverkeer* Snelheidsslot

Informatie evenementen Beloning rijgedrag*

Informatie wegwerkzaamheden Minder verkeersslachtoffers

Informeren sleepdiensten Informeren hulpdiensten

Multimodaal kwaliteitsnetwerk 

goederenvervoer

Verkeersmanagement

Parkeerinformatie Informatie over waar (actueel) gevaarlijke 

stoffen vervoerd worden

Beschikbaarheid parkeerplaatsen (+ 

reserveren)

Beschikbaarheid plaatsen in OV (+ 

reserveren)

Free recovery (snelle actie ANWB en 

sleepdiensten)

Logische verdeling klussen die op 

regionaal niveau verdeeld kunnen worden

Koppeling venstertijden en doorstroming

Overkoepelend orgaan voor regie van 

verkeersinformatie

Koppeling van de TLN planner aan file- en 

verkeersinformatie

Trajectcontrole*

Milieu Informatie

Logistieke planning goederenvervoer Informatie over waar (actueel) gevaarlijke 

stoffen vervoerd worden

Groene TomTom Actuele reisinformatie auto en OV*

Laden en lossen van vrachtwagens Trajectcontrole*

Vrachtverkeer op busbanen Informeren over goederen en diensten 

langs de route
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Voertuig-voertuig communicatie Koppeling horeca/recreatie aan VAS

Weerinformatie (strooialarm, strooiroutes) Actuele reiskosten*

Luchtkwaliteitszones* Koppeling smartphone aan in-car systeem

Verkeersmanagement aan de hand van 

gegevens snuffelpalen

Multimodale reisinformatie*

Trajectcontrole* Verbeteren toegankelijkheid van 

informatie

Informatie over toegankelijkheid 

flexwerkplekken

Proactieve informatie wegwerkzaamheden 

(reistijd, capaciteit)

Informatie via smartphones*

Informeren verkeerscentrale

Sms-parkeren*

Proactieve actuele reisinformatie 

(auto+OV)

Recreatieve TomTom

Maken van carpoolafspraken*

Na de vrije brainstorm is per categorie een stemming gehouden. Iedereen mocht binnen elke 

categorie vier stemmen uitbrengen op geopperde ideeën waarvan hij dacht dat deze op

korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Hieronder staat per categorie het resultaat van de stemming. Alleen de ideeën waarop 

gestemd is zijn genoteerd. Men mocht per persoon maar 1x op een idee stemmen. Tussen 

haakjes staat het aantal stemmen, het totale aantal stemmen per categorie was 40 (10x4).

Doorstroming Veiligheid

Multimodaal kwaliteitsnetwerk 

goederenvervoer (7)

Informatie calamiteiten (8)

Overkoepelend orgaan regie 

verkeersinformatie (5)

Zwarte doos in auto (5)

Dynamisch verkeersmanagement (met 

info OBU’s) (5)

Logische verdeling klussen op regionaal 

niveau (4)

Informatie wegwerkzaamheden (5) Informeren hulpdiensten (4)

Koppeling van de TLN planner aan file-

en verkeersinformatie (4)

Beloning rijgedrag (4)

Beschikbaarheid parkeerplaatsen (+ 

reserveren) (3)

Verkeersmanagement (3)

VRI’s afstemmen op verkeersstromen (3) Alarmdienstenknop (2)

Dynamische routekeuze (2) Beschikbaarheid plaatsen in OV (+ 

reserveren) (2)

Tovergroen voor vrachtverkeer (2) Alcoholslot (2)

Koppeling met websites internationale 

verkeersstromen (2)

Actieve cruisecontrol (2)

Free recovery (snelle actie ANWB en Minder verkeersslachtoffers (2)
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sleepdiensten) (1)

Informatie omleidingsroutes (1) Rijbewijsslot (chip in rijbewijspas) (1)

Snelheidsslot (1)

Milieu Informatie

Logistieke planning goederenvervoer (9) Proactieve informatie wegwerkzaamheden 

(reistijd, capaciteit) (10)

Vrachtverkeer op busbanen (8) Koppeling smartphone aan in-car systeem 

(7)

Weerinformatie (strooialarm, 

strooiroutes) (7)

Proactieve actuele reisinformatie (auto+OV) 

(5)

Groene TomTom (5) Informatie via smartphones (4)

Luchtkwaliteitszones (4) Verbeteren toegankelijkheid van informatie 

(4)

Laden en lossen van vrachtwagens (4) Informatie over toegankelijkheid 

flexwerkplekken (2)

Voertuig-voertuig communicatie (3) Informeren over goederen en diensten langs 

de route (2)

Informatie over waar (actueel) gevaarlijke 

stoffen vervoerd worden (1)

Actuele reisinformatie auto en OV (1)

Informeren verkeerscentrale (1)

Sms-parkeren (1)

Multimodale reisinformatie (1)

Actuele reiskosten (1)

Na de stemming was het oorspronkelijke voorstel om drie ideeën te kiezen die het beste uit 

de stemmingsronde kwamen en die verder uit te werken. Door middel van drie nieuwe 

brainstorms zouden de kansen en bedreigingen per idee in beeld komen. Tevens was de 

bedoeling om per idee een overzicht te maken van wat er moest gebeuren om dit idee op 

korte termijn te kunnen realiseren. Hierbij moest dan gedacht worden aan wat is er juridisch 

nodig, organisatorisch, welke techniek is benodigd en welke stakeholders spelen een rol en 

wat is hun rol?

Echter de aanwezigen vonden dit iets te kort door de bocht gaan. Zonder een duidelijke 

formulering van een (onderzoeks)doel, heeft het niet veel zin om al ideeën te gaan 

uitwerken, aangezien dit vaak de laatste stap in een proces is. Eerst wordt een probleem 

gedefinieerd en een probleemeigenaar. Daarna volgt een benodigd doel om dit probleem op 

te lossen en een concept waarop de oplossing wordt gebaseerd. Pas dan komt het middel 

waarmee het doel behaald moet worden aan de orde. In dit geval onze kansrijke ideeën. 

Zonder een duidelijke probleemeigenaar en doel lijkt het de aanwezigen niet erg nuttig om 

onze kansrijke ideeën al uit te werken.

Besloten wordt om voor drie concepten alleen door te brainstormen over de kansen en 

bedreigingen. Gezien de tijd en de rest van de agenda is deze brainstorm kort gehouden. 

Hierdoor is de analyse van kansen en bedreigingen van elk concept nadrukkelijk niet 

volledig.
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De concepten die nader bekeken gaan worden zijn:

 Actuele multimodale reisinformatie voor elk individu

 Informatie over wegwerkzaamheden en effecten daarvan koppelen en regisseren

 (Multimodaal) kwaliteitsnetwerk vracht in de stadsregio stimuleren en ontwikkelen

Actuele multimodale reisinformatie voor elk individu

Bedreiging Kans

Sommige informatie ontbreekt nog Bijna elke mobilist heeft beschikking over 

een internetconnectie (PC/smartphone)

Privacy Actuele verkeersinformatie bestaat al

Niet alle informatie is publiek toegankelijk NDW

Niet alle informatie is betrouwbaar Informatiebronnen kunnen gekoppeld 

worden

De wil om informatie te delen kan 

ontbreken

Marktpartijen komen nadrukkelijk in het 

zicht op dit onderwerp

Er bestaat geen orgaan die alle informatie 

verzameld en weer verstrekt. 

In de regio bestaat een sense of urgency

De regie ontbreekt Goed informeren van de mobilist en het 

aanpassen van diens gedrag is kosteneffectief 

(maatschappelijk gezien)

Opbrengsten komen niet terecht bij de 

partijen die de kosten maken

De regio beschikt over twee 

verkeerscentrales

Regisseren van informatie over wegwerkzaamheden en de bijbehorende effecten

Bedreiging Kans

Effect van wegwerkzaamheden vaak nog 

niet op voorhand bekend

Informatie over wegwerkzaamheden is al 

ruim voorhanden

De wil om informatie te delen kan ontbreken Op elkaar afstemmen van werkzaamheden 

kan (totale) overlast verminderen

Niet alle informatie is betrouwbaar NDW

De regie ontbreekt Regierol is nog vacant

De wil om planningen op elkaar af te 

stemmen is niet altijd aanwezig

Mobilisten zijn gebaad bij inzicht in effecten 

van wegwerkzaamheden

Opbrengsten komen niet terecht bij de 

partijen die de kosten maken

Kwaliteitsnetwerk vracht in de regio stimuleren en ontwikkelen

Bedreiging Kans

Informatie is gefragmenteerd Wil om samen te werken is bij sommige 

partijen aanwezig (eventueel in pilotvorm)

Momenteel wordt alleen aandacht besteed 

aan een grof netwerk (alleen HWN)

Verkeersmanagement kan ingezet worden 

om het kwaliteitsnetwerk te faciliteren

Uitbreiding van het grove netwerk wordt 

door niemand opgepakt

Een grof netwerk bestaat al

Een opdrachtgever/probleemeigenaar 

ontbreekt

Monitoring voor faciliteren en handhaving is 

al aanwezig (camera’s)
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Informatie over (vracht)intensiteiten op het 

OWN ontbreekt

Specifieke informatie over (vracht)-

intensiteiten op het HWN is al bekend bij 

individuele partijen (vervoerders)

Grove informatie over (vracht)intensiteiten 

op het HWN is alleen bij RWS bekend 

Kwaliteitsnetwerk kan uitgebreid worden 

met multimodaliteit

Het doel van een kwaliteitsnetwerk is niet 

(goed) bekend bij bestuurders

Strooiroutes

Tovergroen

Vrachtverkeer op busbaan

5. Rol ITS/VAS in de stadsregio.

Het tweede deel van de workshop ging over de rol van de stadsregio op het gebied van 

ITS/VAS en mobiliteit.

Henk Driessen trapte af met een gedacht over de rol van de stadsregio:

Omdat de stadsregio geen wegbeheerde is, heeft deze meer een regievoerende rol, samen 

met de gemeentes, provincie en het rijk.

Het voordeel dat de stadsregio heeft ten opzichte van de provincie en de gemeentes is dat 

de stadsregio gezien haar coördinerende rol meer slagkracht heeft. De regierol die de 

stadsregio momenteel heeft op bijvoorbeeld het gebied van verkeersveiligheid  en 

verkeersmanagement (SLIM) kan ook op het gebied van ITS/VAS en/of 

(reis)informatiemanagement ingenomen worden.

Er volgt een korte discussie waarin de aanwezigen relatief snel overeenstemming vinden in 

een aantal gedachten en tips.

Om beslissingen te kunnen nemen en beleid te kunnen voeren heeft de stadsregio mandaat 

nodig.

De mogelijkheid bestaat ook om in eerste instantie alleen een rol te spelen op het gebied van 

het verzamelen, combineren en faciliteren van (reis)informatie

De stadsregio kan zelf invloed uitoefenen op het organiseren van het benodigde mandaat 

door van onderaf (overige marktpartijen of lokale wegbeheerders) draagvlak te creëren voor 

haar beleid en beslissingen.

De vandaag aanwezige partijen zien voor zichzelf een rol op het gebied van ondersteuning, 

informeren en lobbyen om de stadsregio en haar eventuele initiatieven te helpen van de 

grond te komen.

Suggesties die geopperd worden:

 Lokaal beginnen; bijvoorbeeld de gegevens van (GPSjes van) vervoerders aan elkaar 

koppelen tbv een eventuele regierol van de stadsregio. Voorwaarde is dat de gegevens 

(bijvoorbeeld over wegwerkzaamheden) betrouwbaar zijn.

 De verkeersveiligheidsmakelaar (nieuwe stijl)

 Samen op zoek naar de juiste kapstokken (verantwoordelijken) voor de diverse thema’s 

die vandaag genoemd zijn. Als daarmee een probleemeigenaar si gevonden kunnen 
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vervolgens (eventueel in pilotvorm) doelen geformuleerd worden, kansen aangewezen 

worden en projecten opgestart worden.

6. Conclusie en afsluiting.

Als afsluiting van de workshop spreekt Henk Driessen zijn dank uit naar de aanwezigen 

voor hun bijdrage. ITS / VAS zijn onderwerpen waar nog niet veel over nagedacht is. Wat 

blijkt is dat snel samenhang en meerwaarde wordt gezien tussen projecten en initiatieven. 

Het is volgen hem goed om te zien dat het onderwerp de belangstelling heeft van diverse 

partijen in de regio. Met ieder hun eigen gedachten en inbreng.

Als afsluiting van de inventarisatie zal een rapportage gemaakt worden van de resultaten 

uit de losse interviews met de stakeholders en de resultaten van deze workshop. In dit 

rapport wordt een advies geformuleerd aan het bestuur van de stadsregio over mogelijke 

vervolgstappen op het gebied van ITS/VAS in de Stadsregio Arnhem Nijmegen.


