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Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Een krediet van € 69.000 (exclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de ombouw van
Verkeersregelinstallaties om deze te kunnen aansluiten op de verkeerscentrale van de Provincie
Noord-Holland.
2. Inleiding
Het ombouwen van Verkeersregelinstallaties (VRI’s) zorgt ervoor dat deze worden aangesloten op
de verkeerscentrale van de Provincie Noord-Holland. De gemeente stelt zich ten doel een
bereikbare en verkeersveilige gemeente te zijn. Hierbij zijn VRI’s benodigd om het verkeer op
drukke (kruis)punten te begeleiden en te doseren. Dit vereist een feilloze en juiste verkeerskundige
werking van het regeltoestel (functioneel onderhoud). Met het aansluiten van VRI’s op de
verkeerscentrale van de Provincie Noord-Holland regelen wij deze goede werking. Tevens beogen
we ervoor te zorgen dat deze VRI’s slim worden, en op termijn, met voertuigen kunnen
communiceren om de doorstroming in stand te houden. Ook kan door middel van slimme VRI’s
aan andere doelstellingen worden voldaan, zoals verkeersveiligheid, leefbaarheid en een reductie
van CO2-uitstoot.
3. Beoogd effect
Het beoogd effect is dat alle VRI’s in de gemeente Gooise Meren worden aangesloten op de
verkeerscentrale van de Provincie Noord-Holland.
4. Argumenten en onderbouwing
1.1 Functioneel onderhoud uitbesteden vanuit efficiëntie en effectiviteit
Doordat het functioneel onderhoud uitbesteed wordt, is het mogelijk om sneller en adequater in te
spelen op benodigde aanpassingen, daar deze kennis en expertise aanwezig bij de provinciale
verkeerscentrale van de Provincie Noord-Holland. Eveneens is de doorstroming op provinciale en
gemeentelijke wegen hierdoor beter te optimaliseren.
1.2 Het voorbereiden op de (slimme) iVRI
Om zorg te dragen dat VRI’s in de toekomst kunnen communiceren met voertuigen en langzame
verkeersdeelnemers (vooralsnog geen voetgangers) is het nodig dat VRI’s worden omgebouwd.
Door het ombouwen van VRI’s kunnen deze aangesloten worden op het internet (beveiligd). Dit
biedt ook mogelijkheden om sommige verkeersdeelnemers prioriteit te geven boven andere, zoals
nood- en hulpdiensten of openbaar vervoer.
1.3 Het geautomatiseerd doorgeven van binnenkomende relevante storingen
Door aansluiting bij de verkeerscentrale is het mogelijk om ervoor te zorgen dat urgente VRIstoringen direct bij de onderhoudspartij binnenkomen.
1.4 Beter in staat om in te spelen op verschillende ambities
Door functioneel onderhoud uit te besteden is de gemeente, samen met de Verkeerscentrale,
beter in staat in te spelen op verschillende ambities qua verkeersveiligheid, doorstroming,
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bereikbaarheid en leefbaarheid. Een voorbeeld hiervan zijn wachttijdvoorspellers om de
doorstroom van het verkeer te voorspellen zodat fietsers minder vaak door rood licht rijden.
5. Houd rekening met en onderbouwing
Niet van toepassing
6. Duurzaamheid
Door de ombouw van VRI naar ‘slimme’ VRI kan ingespeeld worden op duurzaamheidsambities
door bijvoorbeeld de doorstroming te verbeteren, waarbij optrekken en afremmen wordt
vermeden of dat bijvoorbeeld vrachtverkeer groen licht krijgt waarmee wordt voorzien in
besparing van tijd, brandstof en CO2
7. Financiële onderbouwing
Voor de ombouw van VRI’s voor aansluiting bij de verkeerscentrale is in de meerjarenbegroting in
totaal € 207.000 gereserveerd, € 69.000 voor 2019 en € 138.000 voor 2020. Dit betekent dat de
kapitaallasten in de meerjarenbegroting zijn gedekt. Middels dit voorstel wordt hier € 69.000 voor
2019 gevoteerd. Het overige benodigd budget wordt bij vaststelling van de begroting 2020
gevoteerd.
8. Communicatie en participatie
Dit onderwerp leent zich er niet voor om een participatie en communicatietraject voor op te
zetten. Inwoners van de gemeente gaan weinig overlast van werkzaamheden ervaren. Uiteraard
zullen de de VRI’s op drukke kruispunten buiten de spits worden omgebouwd.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
In 2019 wordt gestart met de ombouw van VRI’s.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Kredietvotering ombouw Verkeersregelinstallaties naar 'slimme'
Verkeersregelinstallaties’ met zaaknummer 1627547 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
Een krediet van € 69.000 (exclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de ombouw van
Verkeersregelinstallaties om deze te kunnen aansluiten op de verkeerscentrale van de Provincie NoordHolland.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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