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Onderwerp Uw wobverzoek inzake A4 trajectcontrole en ons kenn:srk :nrn:eidu::.

Will u slechts éën zaak Ir: uw
brief behandelen.

Geachte___________

In uw brief van 4 april 2013, ontvangen op 5 april 2013, heeft u met een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over de
invoering van de trajectcontrole op de A4.

Uw verzoek
U vraagt om documenten over:

1. Alle correspondentie tussen de Rijksoverheid, de Provincie en de lokale
overheden die over de invoering van de A4 trajectcontrole hebben
plaatsgevonden

2. Alle documenten die over de A4 trajectcontrole door de Rijksoverheid, de
Provincie en de lokale overheden zijn opgemaakt.

3. De documentatie en correspondentie inzake de selectie van de
leverancier en alle stukken inzake de Europese aanbesteding, beide
betrekking hebbende op de technische uitvoering en implementatie van
de A4 trajectcontrole.

4. Relevante kamerstukken over de A4 trajectcontrole die door de Tweede
Kamer zijn ontvangen alsmede kamerstukken over de A4 trajectcontrole
die door de Tweede Kamer zijn verzonden.

5. Het persbericht dat is opgemaakt om het publiek te informeren dat er een
trajectcontrole Is ingevoerd.

6. Een overzicht van alle media waar dit persbericht naar is verzonden
inclusief de post datum per medium waarop het persbericht is verzonden.

7. De datum van de technische invoering van de A4 trajectcontrole, de
datum waarop de trajectcontrole is geactiveerd en de datum waarop er
waarschuwingsborden zijn geplaatst.

8. Een overzicht van de aantallen boetes die sinds de activering zijn
opgemaakt.

9. Een overzicht van de bedragen die sinds de activering op basis van de
boetes zijn gevorderd.

10. Een grafische mapping tussen de aantallen boetes uitgezet tegen de
plaatselijke herkomst van de getroffen automobilisten.
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Op 10 april 2013 is de ontvangst van uw brief telefonisch bevestigd door een 0irectaL-Gneri

medewerker van het ministerie van Jnfrastructuur en Milieu en met 11 afgesproken er)
Rectitsh.ridhav,ng

dat de behandeling van uw verzoek zich beperkt tot de trajectcontrale A4 bij Drctc Jurkhche

Leiden/Leidschendam. In mijn brief van 25 april 2013, kenmerk 381267, is deze Oer tonek

afspraak bevestigd en aan u medegedeeld dat het ministerie van Infrastructuur

en Milieu en mijn ministerie elk een zelfstandige beslissing zullen nemen op uw
Datum

verzoek. Tevens is de beslistermijn in deze brief met vier weken verdaagd. , 2O3

Wettelijk kader
Ons kernmcrk

388 73$

Uw verzoek heb ik beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de

Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering,

voor degene die om informatie verzoekt een rccht op openbaarmaking van die

informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de
gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich één of meer van de in de

artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen

voordoen. De Wob is niet van toepassing op informatie die reeds openbaar is

gemaakt.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn 16 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn

opgenomen in een inveritarisatielijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. In

de bijlage heb ik per document aangegeven of het openbaar wordt gemaakt, of

dat openbaarmaking geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.

Besluit
Hierbij maak ik de documenten met de nummers S, 8. 9, 14, 15 en 16
(gedeeltelijk) openbaar. De documenten met de nummers 6, 7 en 10 t/m 13
maak ik niet openbaar. De documenten treft u aan bij deze beslissing en voor de
(gedeelten van de) documenten die ik niet openbaar maak, gelden de hieronder

(zie Overwegingen) aangegeven gronden.

Een deel van de door u gevraagde informatie is reeds openbaar en valt daarmee

niet onder de reikwijdte van cle Wob. Om u ter wille te zijn zal hierna worden
verwezen naar de vindplaats van de reeds openbare informatie. Informatie die

reeds openbaar is is niet opgenomen in de inventarisatielijst, met uitzondering
van documenten met de nummers 1 tot en met 4. Deze documenten zijn in het
kader van een ander wob-verzoek reeds openbaar gemaakt en worden
votledigheidshalve met deze beslissing meegestuurd.
Ook de in vraag 4 verzochte informatie (relevante kamerstukken over de A4
trajectcontrole die door de Tweede Kamer zijn ontvangen alsmede kamerstukken
over de A4 trajectcontrole die door de Tweede Kamer zijn verzonden) is reeds
openbaar en valt daarmee niet onder de reikwijdte van de Wob. Deze informatie

is te vinden op _li’ic.ijLHetzelfde geldt voor het in vraag 5 gevraagde
persbericht dat op 19 februari 2013 op de website van het Openbaar Ministerie is
geplaatst en derhalve reeds openbaar. Zie

-. .. . ..t

Ik beschik niet over de in vraag 6 verzochte informatie. Het persbericht is
namelijk niet separaat naar de media gestuurd. Evenmin beschik ik over

documenten met de in vraag 10 verzochte informatie (een grafische mapping

tussen de aantallen boetes uitgezet tegen de plaatselijke herkomst van de
getroffen automobilisten).

Pcjinn.n 7 virn
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Dii-ectorauGeneraa

Ten aanzien van de verzochte informatie in vraag 7 kan ik tenslotte melden dat Rechtspleging en
Rechtsharidh,viri

de borden op 20 februari 2013 zichtbaar voor de weggebruikers zijn geplaatst en OlrecleJt,sci,e e
beplakt met stickers die de feitelijke startdatum van de handhaving Ciøeral,cmel

iigeigenleij’n
aankondigden. Het trajectcontrolesysteem handhaaft vanaf 4 maart 2013. De
emailberichten d,d. 18 februari 2013 bevestigen dit.

Datum

13 N 2013
Overwegingen
Op de documenten waarvan de openbaarmaking (gedeeltelijk) geweigerd wordt On kenmerk

zijn de uitzonderingsgronden van artikel 10 en 11 Wob van toepassing.
Op deze uitzonderingsgronden wordt hierna ingegaan. Indien sprake is van
een gedeeltelijke weigering van een document zijn de passages waarop de
uitzonderingsgrond(en) van toepassing is (zijn), zwart gemaakt.

Artikel .10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.

Bij de aanbesteding van een nieuw trajectcontrolesysteem worden mantelpartijen
binnen een raamovereenkomst uitgenodigd om mee te doen aan de
aanbesteding. De raamovereenkomst is de basis voor de
aanbestedingsprocedure; alle andere documenten met betrekking tot de
aanbesteding van het trajectcontrolesysteem A4 vloeien voort uit deze
overeenkomst en kunnen in die zin niet als losstaande informatie worden gezien.
De procedure is een niet-openbare aanbestedingsprocedure waarbij de
leveranciers en de overheid (i.c. het Landelijk Parket Team Verkeer)
geheimhouding zijn overeengekomen. In de raamovereenkomst is expliciet
opgenomen dat alle informatie vertrouwelijk is en is ook een
geheimhoudingsplicht vastgelegd en nader uitgewerkt; deze geldt zowel voor de
leverancier al5 voor de overheid. In het kader van een dergelijke procedure is het
van groot belang dat de overheid vrijelijk kan communiceren met marktpartijen.
Openbaarmaking van documenten waarin de communicatie tussen partijen in het
kader van een niet-openbare aanbesteding, zoals van de trajectcontrole A4, is
neergelegd houdt het risico in dat deze communicatie kan worden belemmerd
indien partijen zich hierdoor in hun berichtgeving en ïnformatieverstrekking
terughoudend opstellen. Ook het vertrouwen in de Overheid als contractpartij
waarmee afspraken zijn gemaakt wordt te niet gedaan wanneer de overheid zich
niet aan de duidelijk gemaakte afspraken houdt. Openbaarmaking van deze
documenten zou namelijk betekenen dat de overheid in strijd met zijn eigen
afspraken handelt, hetgeen het vertrouwen in de overheid als contractspartij
ernstige schade zou toebrengen. Dit kan mijn ministerie en de onderdelen waar ik
verantwoordelijk voor ben, onevenredig benadelen. Reeds om die redenen ben ik
van oordeel dat het belang om deze onevenredige benadeling te voorkomen in
casu zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking van de onderhavige
documenten.

In het verlengde hiervan wil ik hierbij opmerken dat de wetgever het ook nodig
heeft geacht om vast te leggen dat informatie die in het kader van een
aanbesteding vertrouwelijk met de overheid wordt gedeeld, niet openbaar mag
worden gemaakt. Dit volgt uit artikel 2.57 van de nieuwe Aanbestedingswet 2012,

Pitjiis 3 van 6
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die sinds 1 april 2013 in werking is getreden. Uit de Memorie van Toelichting bij Directaraat-Generaal

de Aanbestedingswet 2012 volgt dat dit artikel voorrang geniet op de Wob. Rgingcri
Rechtshandhavinq

Hoewel de Aanbestedingswet 2012 slechts van toepassing is op aanbestedingen Orectjridcne ,n

die zijn aangevangen na 1 april 2013, wordt met voornoemd artikel wel het
AangeIvgenheJen

belang van een beperkter openbaarmakingsregime dan de Wob door de wetgever
bevestigd.

Datum
tB lurn 20 U

Bovendien zijn in (delen van) deze documenten technische systeemspecificaties
opgenomen waar het trajectcontrolesysteem aan moet voldoen. Openbaarmaking
van deze documenten houdt in dat technische systeemspecificaties van de
trajectcontrole bij een ieder bekend kunnen worden. Dit brengt het risico met zich
mee dat er in het systeem kan worden ingebroken en dat het systeem kan
worden gefrustreerd. Hierdoor worden de overheidsorganen die verantwoordelijk
zijn voor de verkeershandhaving onevenredig benadeeld omdat er dan geen
goede handhaving met behulp van de trajectcontrolesystemen meer kan
plaatsvinden. Daarnaast bevat de raamovereenkomst informatie over financiële
afspraken, die wanneer openbaar, negatieve gevolgen kan hebben voor
toekomstige aanbestedingen en de overheid eveneens onevenredig zouden
benadelen. Ook om die reden ben ik van oordeel dat het belang om deze
onevenredige benadeling van de bij de aanbesteding betrokken overheidsorganen
te voorkomen in casu zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking van
de desbetreffende documenten.

Openbaarmaking van de desbetreffende documenten houdt tenslotte het risico in
dat de concurrenten van de marktpartijen die met de aanbesteding van de
trajectcontrole mee hebben gedaan inzicht krijgen in concurrentiegevoelige
gegevens van de betreffende marktpartijen, onder meer met het oog op
toekomstige aanbestedingen. Ik ben van oordeel dat het belang om deze
onevenredige benadeling van de bij de aanbesteding betrokken marktpartijen te
voorkomen in casu zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking van de
onderhavige documenten en weiger op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder g van de Wob deze informatie openbaar te maken.

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wob
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen de economische of financiële belangen van -onder meer- de Staat.

In onderhavige niet-openbare aanbestedingsprocedure worden als onderdeel van
de raamovereenkomst verschillende financiële afspraken gemaakt tussen de
overheid en een private partijen waarbij er sprake is van een privaatrechtelijk
relatie. Door openbaarmaking van de raamovereenkomst en hieraan gerelateerde
documenten wordt inzicht gegeven in deze financiële afspraken. Andere partijen
zouden hier gebruik van kunnen maken en deze afspraken in andere of
soortgelijke overeenkomsten aan kunnen wenden om de overheid te dwingen tot
het aangaan van minder gunstige afspraken. De positie van de overheid in
privaatrechtelijke onderhandelingen wordt hiermee ernstige schade toegebracht
en brengt de overheid in een financieel nadelige positie.
Ik ben van oordeel dat het financiële belang van de Staat in casu zwaarder weegt
dan het belang van openbaarmaking van de onderhavige documenten.

4 vdr S
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Direct orat-GeneraaI

Artikel 10 eerste lid aanhef en onderc, van de Wob Rechtspleçingen
Rechtshandhav,ng

Het verstrekken van informatie ngevolge de Wob blijft voorts achterwege voor Direct Jrische en

zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of °‘°

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
De informatie die de marktpartijen in het kader van de aanbestedingsprocedure

D
voor het trajectcontrolesysteem A4 vertrouwelijk aan de overheid hebben 2013

medegedeeld bevatten gegevens die inzicht geven in de bedrijfsvoering of het
productieproces van de betrokken marktpartijen. Uit deze gegevens kunnen
namelijk wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot hun technische
bedrijfsvoering of productieproces. Ik zal deze informatie dan ook niet openbaar
maken.

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer van bij de
openbaarmaking betrokken personen wordt geëerbiedigd.
Een aantal documenten bevat tot personen herleidbare gegevens, zoals namen,
functies en telefoonnummers. Nu bij openbaarmaking van deze informatie - en
daarmee het vrijgeven van de identiteit van in de documenten voorkomende
personen- de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen wordt
geschonden, ben ik van mening dat het belang van openbaarmaking niet opweegt
tegen het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokken personen. Hierbij is van belang dat het niet gaat om verstrekking aan
een individuele burger maar om openbaarmaking in de zin van de Wob.
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ziet ook op bij de bestuurlijke
aangelegenheid betrokken ambtenaren, voor zover het gaat om
persoonsgegevens zoals hun naam, functie, doorkiesnummer of e-mailadres (zie
bijvoorbeeld ASRS 1 september 2004, AB 2004, 377).

Artikel 11, eerste lid van de Wob
Ingevolge artikel It, eerste lid, van de Wob wordt in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan; meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
De eventuele verschillen tussen concepten en definitieve stukken zijn eveneens
persoonlijke beleidsopvattingen als bedoeld In artikel 11, tweede lid, van de Wob.
Ingevolge het tweede lid van dit artikel kan over persoonlijke beleidsopvattingen
met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip ‘documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad’ moet worden begrepen onder meer; nota’s van
ambtenaren aan hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling
redelijkerwijs kunnen vermoeden (MvT, blz. 13-14).
Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern
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beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -uitvoering gewaarborgd moet
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering
indien standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke
discussie. tk zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11,
tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te
verstrekken over de in een document opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen
van de betrokken ambtenaren. Voor zover in deze documenten eveneens feiten
worden weergegeven, zijn deze naar mijn oordeel zodanig verweven met de
persoonlijke beleidsopvattingeri, dat ze niet voor afzonderlijke openbaarmaking in
aanmerkng komen.

Wijze van openbaarmaking
De documenten die ik (deels) openbaar maak treft u bij dit besluit in kopie aan.

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indien en. Het bezwaarschrift moet door de indiener
zijn ondertekend en bevat tenminste zijn naam en adres, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister
van Veiligheid en Justitie, ta. v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector
Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

0irectoratGeneraii
Rechtspleging en
Rcchtshandhaing

C’iecjC Jr!ciiSche en
CIperdtIrr1eIe

Datum

18 jUiii 20t3

Ons kenmerk
38 134
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Vragen Documenten Beslissing

1 en 2 1 Minuut Ministerie van - Reeds ooenbaar
nfrastructuur en Milieu,

Rijkswaterstaat van 20
april 2012, gericht aan
Landelijk Parket Team
Verkeer, inzake voornemen
tot plaatsing
trajectcontrolesysteem A4.

2 Brief dd. 20 april 2012 - Reeds openbaar
met onderwerp
Voornemen tot plaatsing
trajectcontrolesysteem A4.

3 Memo Trajectcontrole voor - Reeds openbaar
verkeersveiligheid van
Rijkswaterstaat d.d. 24
oktober 2011.

4 Brief d,d. 12 maart 2012 - Reeds openbaar
met onderwerp
Voornemen tot plaatsing
trajectcontrolesysteem A4.

1 en 2 5 Brief d.d. 30 november Openbaarmaking wordt gedeeltelijk
2012 met onderwerp geweigerd o.g.v. artikel 10, aanhef en
Beheer tweede lid sub e Wob,
trajectcontrolesysteem NB: De brief bevat ook informatie die niet

ziet op de door u verzochte informatie. Om
die reden zijn delen van de brief afgeplakt
alvorens een kopie werd gemaakt.

1. en 2 6 E-mail dd. 25 oktober Openbaarmaking wordt geweigerd o.g.v.
2012 artikel 10, aanhef en tweede lid sub e en

artikel 11 Wob

1 en 2 7 Emailwisseling van 7 maart Openbaarmaking wordt geweigerd o.g.v.
2013 tot en met 25 maart artikel 10, aanhef en tweede lid sub e en
2013 artikel 11 Wob

1 en 2 8 E-mails van 26 oktober Openbaarmaking wordt gedeeltelijk
2012 tot en met 25 geweigerd o.g.v. artikel 10, aanhef en
februari 2013 tweede lid sub e en artikel 11 Wob

1 en 2 9 Pv’s van bevindingen d.d. 7 Openbaarmaking wordt gedeeltelijk
maart 2013 geweigerd o.g.v. artikel .10, aanhef en

tweede lid sub e Wob

3 10 Raamovereenkomst d,d. 12 - Openbaarmaking wordt geweigerd
september 2011 o.gv. artikel 10, aanhef, eerste lid

sub c en tweede lid sub b en sub g
Wob

11 ddendum ROK - Openbaarmaking wordt geweigerd
(raamovereenkomst) d.d. 4 o.g.v. artikel 10, aanhef, eerste lid
mei 2012 sub c en tweede lid sub b, sub e en

sub g Wob
12 Offerte aanvraag d.d. 10 - Openbaarmaking wordt geweigerd

07/24/2013 Kopie



mei 2012 o.gv. artikel 10, aanhef en tweede
lid sub b, sub een sub g Wob

13 Nadere overeenkomst 16 - Openbaarmaking wordt geweigerd
juli 2012 og.v artikel 10, aanhef en tweede

lid sub b, sub e en sub g Wob
14 GunningsbriefTV 647-2012 Openbaarmaking wordt

d,d 6juli 2012 gedeeltelijk geweigerd og.v, artikel
10, aanhef en tweede lid sub b, sub
e en sub g Wob, N8; p. 1 van de
brief bevat informatie die niet ziet
op de door u verzochte informatie.
Om die reden is een deel van die
pagina afgeplakt alvorens een
kopie werd gemaakt.

7 15 E-niails van 18 februari Openbaarmaking wordt gedeeltelijk
2013 geweigerd o.g.v. artikel 10, aanhef en

tweede lid sub e Wob
8 en 9 16 Overzicht met aantallen Volledige openbaarmaking

boetes en de bedragen die
zijn_gevorderd_op_A4
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R1agrIie1 Pos 20105 1500 !X Dn t1ag

Rijkswaterstaat
Ministez-i van lrrfrastructuuz en Milieu

ci

Landelijk Parket Team Verkeer
t.a.v, mr. WJ3.I. Freijsen
Graadt van Roggenweg 30G
Floje4 Ctty Centrer
GebouwD
3531 AH tJtrceht

Rwaa,wt.aj SWDG

KonitI*adê 4

9o,ZbuI 209V6
1500 Dz1
t o7oiseoso
F 00 331 U15

Co,tctp,.4
9H. Rabd

T 9461
rvtgerc0dønii4

On. Iqns9l$
SDGtNWflOl2

TViZOi2

Datum 20 april 2012
Onderwerp Voornemen tot plaalslng trajectcontrolesy5teem A4

Geachte heet Fretjsel,

Met deze brtetreageer Ik op uw chrijven met kenmerk TV 239-2012, van 12
maart ji. en doe Ik u een voarse1 om t kvrten tpt een gezamenlijke start van de
aanleg van het trafctfOntrCle systerrTZ op deA4.

De Ministers van onze depitetnanten hebben de Tweeda Kamer toegezegd ext
in te wien zeqnop haidi1avtng door middel van trajtcontroesystemen !n he
kader van de snlflelds rrogIt,g naar 130 km/W’. Om aan leze to€zagg1rf
tegemoet td kbmefl bëeftde D)ex Verkeer en S eepvaart van Rijiwatestaat
een tia gemaakt van heweçearset en [rigoed oveleg metuw dienst de
tralecten bepaald waar trajedcontrole systemen. kiimlert bijdragen aan di
verkeersvelligtield. Op basis van deze anaIe ben ik met u van mening dat een
trajectaontrolesysteern bijdraagt an dC ve ersvelügheld op de A4 lifseen hmp.
36,8 eç 42,

Gelet o db ervaringen met het plaataen van lettjÔntn,Iesysteeb1 op de
A58 wil ik u onderstaand voorstel doen alvorens definitief akkoord te gaan met de
plaatsing van het systeem op de 44.

Rijkswtdr5taa en hot LFFV sluiten vool t augustus 2012 een overerkomst
waarin de r voorwakrden voor da reaftsatieiijn apçen,nien, Na het sluiten van
de overeenkomst kan de aanleg van het systeem van start gaan.

In de overeenkomst zijn, In reder geval, andetsteande onderwerpen opgenomen.

• DefTnit1el-e pliatsbepaling systeem.
- Organisatie project (benod(gde personele capadtelt van RWS regio en DID>

Planning.
• Rlsko’L

Relatie aanleg t ecntro(esystuen met werkzaamheden op liet traject
- Benodigde vergwinlngen..
- Kosten dle vanuit RWS dle doorbelast worden aan het LPTV
- Koppelingen tussen RWS systemen en trajectcontroieststemen.

Briet2ø november2011, kenmerk IenM/BSk-2011J106325
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Het opstellen van de overeenkomst zr Ik al een gezamenlijke
erantwoordeIIjkheId Waar dhr. Ram brnrien RIjkswater5taat2ijn medewerking aar
za verienerr. ik vefleem graag van u wie dft b1nen het LPTV zal doen en zie uIt 20 2

naar een spoedlge oridertkaiiinq van de overeenkrnst.

RtjhiwaL.rsa,* 5

Hoogachtend,

HOOIDINGENIEUR DIRECtEUR VERYEER EN WATERMANAGEMENT

On. krm,*
soaINwa0u;+3(1.z3Q9*

2 wn 2
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Rijkswaterstaat
Miniseerie van Verkeer en Waterswa

Dlene Vee%eeç en
5c1eegvairl

ScwmikersD-iat 9k
228 Ve Q)
Positie 5044
2&OOGA DeI1
r 10681 798 2 022

(088) 798 2 998
nttp:fli.ww,rljkiwateistaaLnhl
dvi

Contbctpon

rr rrr
t t t Z 1 t t 1ts.) Trajectcontrole voor verkeersveiligheid T 0651354 086

Jorts.sOin

DVS is door Staf DG gevraagd aan te geven op welke trajecten van het DItum

Nederlandse autcsneiwegennet vanuit verkeersvelligheldoogpunt een 24 oktoOe 201 t

trajectcontrolesysteem het meest wenselijk is. Dit gezien de mogelijke landelijke 81Jb9.(n)

uitrol van de 130 kmjh en de verwachte afname in verkeersveiligheid die dit met

zich meebrengt. Met een eerste analyse komen de volgende trajecten vanuit
verkeersvelllgheldsoogpunt in beeld:

- A4 NU — )(P Prins Clauspleln
- A4 KP Prins Ciausplein — N470
- A2 KP Amstel - KP Holendrecht
- A9 KP Badhoevedorp - KP Holeridrecht
- A16 KP Terbregseplein — KP Ridderkerk
- A20 KP Kethelplein — KP Klelnpolderplein
- A59 KP Zonzeel — KP Hoolpolder
- A4 KP De Hoek— KP Burgerveen
- A44 KP Btirgerveen - Sassenheim
- A44 Sassenheim - Leiden
- Al2GotJda—N1i

In de beschikbare tijd was het niet mogelijk om het wegbeeld van deie trajecten

te analyseren en de RegIonale Diensten te consulteren. Daarnaast is niet naar de
randvoorwaarden van realisatie gekeken. Aanbevolen wordt om, na afstemming

van de aanpak met het LFTV, In een volgende stap de wegen te schouwen en de
contactpersonen bij de regionale dIensten te betrekken ten behoeve van zowel de
wenselijkheid vanuit verkeersveiligheid als de realisatie.

Inzet traJectontro1e voor varke.r*velllgheld
Snelheid is een belangrijke factor bij zowel de kans om betrokken te raken bij een

ongeval als bij de ernst van een ongeval. Dit geldt tevens voor de spreiding van
snelheden ofwel de snelheldsverschillen tussen verkeer, Uit eerdere studies0 Is

gebleken dat een maatregel zoals trajectcontrole een positief effect heeft op de
verkeersveiligheid, enerzijds door de verlaging van gereden snelheden en
anderzijds door de homogeniserende werking.

Om te bepalen op welke trajecten vanuit verkeersveiligheidsoogpunt
trajectcontrole het meest wenselijk is, zijn er twee benaderingen mogelijk. Een
eerste benadering is om wegen In beeld te brengen waarbij trajectcontrole naar
verwachting het meeste effect sorteert. Een tweede benadering is om te kijken
naar de wegen waarbij naar verwachting de verslechtering van de

Bilvoorbeeld: Lucht voor 10 (AW, 2003)

Pani t van S
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ver1eersveiiigheid bij de invoering van de 130 kmJh het grootst Is. Met het oog op Dienst Verkeee en

de invoering van de 130 km/h kan op die wegen een trajectcontrole een goede Siwt

compenserende verkeersvelilgheldsmaatregei zUn.
Datum

Voor beide benaderingen geldt dat op trajecten met een dynamisch regime de 24okto2otl
verwachting is dat de veiligheldswlrist middels de snelheldsveriagende werking
von trajectcontroie het grootst Is. Daarnaast Is het van belang om er rekening
mee te houden dat enkele trajecten onlangs of in de periode tot 2015 zijn/worden
aangepast

Om te bepalen op welke wegen trajectcontrole naar verwachting het meeste
effect sor-teert dient naar de volgende aspecten gekeken te worden:

- Verkeersveiligheid: aantal en type ongevallen, risicocijfers
- Snelheden: gemiddelde snelheden, pleksnelheden, V90
- l!C verhouding

Op trajecten met een relaUe hoge l/C verhoudingen is de verwachtIng dat de
veillgheidswinst middels de homogeniserende werking het grootst is. Daarnaast
heeft trajectcontrole op trajecten met wisselende en hoge Intensitelten een hoger
acceptatleniveau. Met betrekking tot de gereden snelheden moet er rekening mee
worden gehouden dat de limiet ten opzichte van de huidige limiet kan wijzigen.

Om te bepalen op welke wegen naar verwachting de verslechtering van de
verkeersveiligheid bij de Invoering van de 130 km/h het grootst is dient naar de
volgende aspecten gekeken te worden:

- Verkeersveiligheid: aantal en type ongevailen, risicocijfers2
- mate van kritIsche ontwerpelementen (krappe bogen, beweegbare

bruggen, tapers, etc)

Bepalen van trajecten
Gekozen Is om de ti-ajectindeling aan te houden zoals deze toegepast is in het
basisscenario voor landelijke invoering 130 km/h. Aangezien het trajecten betreft
met verschillende lengtes en verkeersintensiteiten Is het, het meest zuiver om de
verkeersonveiligheid uit te drukken in aantal ernsttge ongevalien per miljoen
voertulgkilometer per jaar (risicocijfer).

Uit de historische data betreffende gereden sneiheden op het autosnelwegennet
zijn aiieen de gemiddeiden (induslef vrachtverkeer) te destilleren. De
pieksnelheden en de V90 zijn niet te achterhalen. Er Is voor gekozen om de
gemiddeld gereden snelheden In avondperlode te gebruiken aangezien dit het
meest representatieve beeld geeft van de snelheden In freelow omstandigheden
met toch een aanzieniijke hoeveelheid verkeer.

De criteria om te bepalen op welke wegen trajectcontrole naar verwachting het
meeste effect sorteert zijn als volgt geoperationaliseerd:

- Gemiddeld gereden snelheid -5 km/h tov huidige snelheidslimiet
- Risicocijfer 0,028 slachtofferongevallen per miljoen voertuigkilometer
- l/C vertrnuding in maatgevende spits 0,6
• Uitsluiten wegaanpassingen 2010 — 2015
- Dynamisch regime prioritalr ten opzichte van permanent regime

2 Aantal siachtofferonge’ailen per miijoen voertilgkiiomerer per jaar.

2 van S
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De criteria om te bepalen op welke wegen naar verwachtIng de verslechtering van

de verkeersveiligheid bij de invoering van de 130 km/h het grootst Is, zijn als
volgt geoperationailseerd:

- Mate van kritische ontwerpetementen: hoog of zeer hoog
- Pjslcocijfer 0,028 5lachtolferongevallen per miljoen voertulgkliometer
- Uitsluiten wegaanpassingen 2010 — 2015
- Dynamisch regime prlorltair ten opzichte van permanent regime

In tabel 2 zijn de trajecten aangegeven die op basis van deze criteria In
beeld komen.

Huidige Wijziging
Traject limiet limiet

A4 KP Prins Clausplein — N470 100 100-130

A4 KP De Hoek- KP Burgerveen 120 120-130
A44 KP Burgerveen - Sassenheim 120 120-130

A44 Sassenheim - Leiden 120 120-130
Al2Gouda—Ni1 120 120-130

Tabel 2: Trajecten obv criteria verslechtering verkeersveiligheid bij 130 km/h

Ter achtergrond is in bijlage 1 een kaart opgenomen waarin het risicocijfer,
gemiddeld gereden snelheden en I/C-vertiouding i5 gecombineerd. In bijlage 2 is

een overzicht opgenomen van alle planstudies tussen 2010 en 2015.

Op basis van deze eerste analyse kan gesteld worden dat een trajectcontrole op
de in tabei 1 en 2 genoemde trajecten vanuit verkeersveiligheidsoogpunt het
meest wenselijk is. Wel wordt aanbevolen om, na afstemming van de aanpak met
het LPTV, in een volgende stap de wegen te schouwen en de contactpersonen hij
de regionale diensten te betrekken ten behoeve van zowel de wenselijkheid vanuit
verkeersveiligheid als de mogelijkheid van realisatie.

PagiM ) nn 5

In tabel 1 zijn de trajecten aangegeven die op basis van deze criteria In

beeld komen.

Dienst Verter en
5cIeep.a1rt

Datum
24 oktbe1 2011Huidige Wijziging

Traject limiet limiet

A4 Nu — KP Prins Clauspleln 100 100-130

A4 KP Prins Ciausplein — N470 100 100-130

A2 KP Amstel - KP Holendrecht 100 100

A9 KP Badhoevedorp - KP Holendrecht 100 100

A16 KP Terbregsepieln — KP Rldderkerk 100 100

A20 KP Kethelpleln — KP Klein polderpieln 100 100

A59 KP Zonzeel — KP Hoolpolder 120 130

Tabel 1: Trajecten obv criteria meest effectief

07/24/2013 Kopie
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Ipenbaa Ministerie

Landelijk Paiket Team Verkeer

Posnui 18700 0? C$ UlrocJ* Gaadtan R6Qen..g 300
H4d CtyCanfa#

Rij1iswnterstaa Utrecht Gaotja
Verkeer- en Waermanagement st
L&ih mevrouw Ir. X. VIsser
Postbus 24094
352 PvfB Utrecht

OM.rd Team Veikeet
Cdnr,oo LVeldbmp

Cvodcleanummeiip 030- 75 2C
0aha 12 mürt

Uw Wmr
Ons bnma TV2392012

Onrwap Vocmeem tol plaatslq tsuatr6lesysNM

C.C Da he D. RIJn
Mmitouw5 vee Groeneweefl- vn der Wetjden
Oehearp.Lagçtwelj

Geachte mevrouw Viswrr

1-tierbij wil ik ii op de hoogte stelli van het vooklemen vai’i het LandèLIjk
Parket team Vexkëex (12W) een trajensyzteerfl op de A4 ie plaatsen.
Ter toeHcht1nQp dit voornemen d1ëit het volgendet

Toellchtlng
Eind oktaher 2011 s dçqr de- Staf D ax DVS gevraagd man te geven op welk
deel van het Nededeedsean egennet vanuit verkeer een
trzolqsyateemhetipeeat wenma1ikIs. Dit gezien de ieri4eliJke ultroj
Vuit 130km/It Cu de vaawicht, .h,,me vanvee vefligheld de dirmet zich
mee brengL UIt date analyse van DV$ hw een tweflhI1 trajecten In
aannharknavoor da pbati1 van een tra ecteontrolisysteem. I&een volgend
stap zijn Ineen hirenikve smnenwerkb iaaen’LFfl( en RWS alle kttexles
geschauwdIre 44 gesprekkas gevoerd mesciecenreetpetsonen bifde
regkmal* dfenitifl. Must di wemail Idtddbdtaivevan di
ver svUfghe1d k ook ebken naar de diadwerkelijka inogelijkbeden van
realisatie van een fxajectcontzolesyiteezn1Op buis hlrvan zijn 121V en RWS
(DID en PVS tt de conchrslö gekmian dethet putseitvan een
trajeclcmattohisyatefmh bel4i rljhnge • van de A4 tussen hmp 36,8 en
hrnp 42,8 de voorkeur heft Namens RWS zijnde heren Kessela en Lagesweij
beUnkknn geweest bij deze cadekmn

Voorafgaand aair de stamt van het project dienen nog een aamil
randvoorwwdéfi nadat bempmken worden wairondat de
dat*eommunlcatfe en di flnandI. onderbôuWfri. Ik stel voor bier &
komende weken In ovedagmet de helt Ram cocreii Ibvulllflg aan te geven
De realisatie van liet t ajec ntoLefrs(eem op dêA4 kent enige Ujdsdruk door

07/24/2013 Kopie



VJ232O121 Imuft2VI2

de vanuit he op aliaatiedo5slet! geplande oplevering In december 2(112.

Ik verzoek tr ons te informeren of u liietemt met cle locatlekeuze en met het
vorste1 om de indvtorwurden nader In te vullèr*.

vi

gmet.

07/24/2013 Kopie



Openbaar Ministerie

Landelijk Parket Team Verkeer

Onderdeel
Contactpersoon

Doorkiesnummer(s)
E-mail
Datum

Ons kenmerk
Ondetwerp

Poatbus 18700 3501 CS Utrecht

flijLswaerstaat Utrecht
Verke&- enWatemianagoment

Postbus 24094
3502 MII Utrecht

Team Verkeer

030
omnl

3ber20I2

ièTTrajecicontrolesysaerncn

Graadt van Roggenweg 300
Hcjel City Center-Gebouw 0

3531 AH Utrecht
Telefoon (030) 753 32 00
Fa (030)75332 10
wwv.verkpershandhavtng fl1

05/28/2013

07/24/2013

• Geachte mevrouwH

J-iierbij verzoek ik u om de nieuw opgeleverde dan wel op korte termijn op

4eleverentrajectcuntrolesystemen in beheer te laten nemen door

jkswatrsaat(RWS). Voorcdc algemene afspraken met betrekking tot het

be er verwijs ik graaa naar het tussen het

RWSafge5eLiconvenaPer
..

.“
t ••.w- i • i -

1

1

1

Kopie
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Officier van It
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G Den Haag)

Van: - (LP Team Verkeer)
Verzonden: donderdag 1 november 2012 15:51
Aan: -1
CC:

— LP Team Verkeer);
. (LP Team Verkeer);

Onderwerp:

Beste

‘ndat de verkeersmaatregelen van 12 november zijn verplaatst naar november

Dank voor de moeite en het prima resuitaati

Met vriendelijke groet

Openbaar Ministerie —Landelijk Parket Team Verkeer
Graacft van Roggenweg 300
Hojel City Center, gebouwD
3531 AH Utrecht
T

-Van:
Verzong1en: maar 9 oktober ZOU 13:42
Aan: LP Team Verkeer)

OndWerp: RE:
Urgentie: Hoog

Goedemlddag

De verkeersmaatregelen zijn ingediend en goedgekeurd voor maandag 12 november 2012. Ik ga na
bij ons verkeersloket of de werkzaamheden op een eerdere datum plaats kunnen vinden dan 12
november 2012. Zodra er mogelijkheden zijn dan zal Ik je op de hoogte brengen.

Daarnaast wil ik melden dat de benodigde verkeersmaatregelen voor de NMI certificering tot op heden
nog niet zijn aangevraagd. Graag zo spoedig mogelijk in laten dienen om het risico voor verdere
vertragingen te voorkomen.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor Ik dat graag.

Met vrend&ljk groeL

Wegendistrict Rljrimond
Rijksw.ter.taat Zuid-Holland

05/27/2013 Kopie
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Groene Knilaweg 401 1 3161 Ei Rhoon
Postbus 556 3000 AN Rotterdam
Factuursdres Postbus 6185 j 3503 RD Utrecht

!!!LJJ erstaat.nl

Water. Wegen. Werken. RJjkwataritat

Van ILP Team Verkeer)
Verzciidn: vrijdag 26 oktober 20 854
Aarn — (DZH)
Onderwerp -_J

Goedemorgen

..‘fl

Ik heb je gisteren een mail gestuurd over de extra iristallatiedag di’ nodig hebben voor de installatie
van het TC-systeem op de A4. Ik had het In de mali over een termijn van twrle weken op een manier alsof dat
al afgesproken was. Ik heb gisteren van egrepen dat er nog geen termijn bekend Is en dat de
aanvraag voor de extra wegafzettlng nog niet gedaan Is Çdit wordt vandaag gedaan), maar dat het zijn Inschatting Is
dat twee a drie weken gaat duren.

Waar het om gaat Is dat ik RWS vraag om mee te helpen de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Met vriendelijke groet,

Openbaar MïnisteriLandehjk Parket Team Verkeer
Graadt van Rogenweg 300
Hojel City Center, gebouw 0

05)27/20 13

2
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Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

Beste

(PaG Den Haag)

- (IP Team Verkeer)
vrijdag 16 november 2012 12:56

RE: Mottoborden voor het trajectcontroiesysteem A4

Ik zal zelf ook bij .nforrneren naar de vergunning. Alvast bedankt voor de moeite.

Met vriendelijke groet,

-t
Openbaar Ministerie — Landelijk Parket Team Verkeer

Graadt van Roggenweg 300
Hojel City Center, gebouw 0
3531 AH Utrecht

FI$

Van:I - mailt,:
Verzonden: vrijdag 16 november 2012 11:17
Aan: _(LP Team Verkeer)
CC:

- -1-.
Onderwerp: RE: Mottoborden voor het trajectn..
Ur’gente: Hoog

Goedemorgen

n A4

Ik zal eerst nagaan bij onze vergunriingenafdellng of de plaatsing van de bebording in de aan

____

afgegeven WBR vermeld staat. Mocht dat niet het geval zijn dan zal ik jouw vraag ten aanzien van 4
januari 2013 stellen.

Ik zal komende week terugkoppeiirig geven.

Met vilendellJke groet,

-I

W.g.ndistilct Pijnniond
RJJksw.trst*at Zuid-Holland
Groene Kruisweç 401 1 3161 E3 Rhoon
Postbus 556 i 3000 AN Rotterdam
Fact,uradres Postbus 8185 1 3503 RD Liti-echt

______

-

M
enI
t.nl

Wr. Wgeei. WeIk*n. RIjk.water.taat

-S-

05/28/2013
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(PaG Den Haag)

Van: J$__ (LP Team Verkeer)
Verzonden: vrijdag 16 november 2012 12:56
Aan:

Onderwerp: RE: Mottoborden voor het trajectcontrolesysteem A4

Beste

Ik zal zelf ook bij nformeren naar de vergunning. Alvast bedankt voor de moeite.

Met vrlendtijke groet,

Openbaar Ministerie — Landelijk Parket Team Verkeer

Graadt van Roggenweg 300
Hojel City Center, gebouv D
3531 AH Utrecht

Van:
-

- T[maflto: 1_ - rws.nl]
Verzonden: vrijdag 16 november 2012 11:17
Aan: - LP Team Verkeer)
CC: 11

_________

L T 1
Onderwerp: RE: Mottoborden voor het trjectconbo1eem A4
Urgentie: Hoog

Goedemorgen

Ik zal eerst nagaan bij onze vergunningenafdeling of de plaatsing van de bebording In de aan
afgegeven WBR vermeld staat. Mocht dat niet het geval zijn dan zal Ik jouw vraag ten aanzien van 4
januari 2013 stellen.

Ik zal komende week terugkoppellng geven.

Met vriendelijke groet,

-n
Wegandistrict Rijnmond
Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Groene Kruisweg 401 1 3L61 Ei Rhoon
Postbus 556 1 3000 AN Rotterdam
Factuuradres Postbtm 8165 1 3503 RO Utrecht

T
M

— -rw,nj
ww.riijcswatertaaLflJ

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

11’ -. -II
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Van: —. (LP Team Verkeer) [ —

Verzonden: vrijdag 16 november 2012 10:40
Aan: (DZH)
Onderwerp: RE: Mottoborden voor het trajectcontrolesysteern A4
Urgentie: Hoog

Goedemorgen

• De borden worden geplaatst en omwikkeld met grijs Folie, zolang nog niet met zekerheid een exacte

startdatum van de handhaving bekend is. Feitelijk ziet de weggebruiker dan dus niet wat voor bord het is

• Op het moment dat de exacte startdatum bekend is, dan worden de borden onthuld en voorzien van een
sticker met de tekst “start per 14 Januari 2013”. De weggebruikers kunnen dan wennen aan het idee dat er
middels trajectcoritrole gehandhaafd. Het ligt dus voor de hand, dat tussen het moment waarop de
startdaturn handhaving zichtbaar gemaakt wordt en de startdatum zelf een redelijke periode moet zitten,
bijvoorbeeld pim. 10 dageri=> op4 januari zou je dan de mottoborden met de stickers “start per 14
januari” onthullen. Voor 4 januari hebben de mottoborden dan dus geen functie. Concluderend: op basis
van een start van de handhaving per 14januari 2013 zou je uiterlijk 4januari 2013 de borden geplaatst
moeten hebben.

Openbaar Minlstere — Landelijk Parket Team Verkeer
Graadt van Roggenweg 300
Hojel City Center, gebouwD
3531 AH Utrecht
T._______________

M

Verzoivrflda f6novembeö43
Aan: — J P Team Verkeer)
CC:
Onderwerp: RE: Mottoborden voor het trajectcontroIyteem A4
UrentIe: Hoog

Goedemorgen

05/27/2013

2

Kopie

Ik verwacht dat de leveranch
te vragen.1

)instaat zal zijn om de verkeersmaatregelen voor 28 november aan

Met vriendelijke groet,

07/24/2013 Kopie



Kn je aangeven wanneer de verkeersmaatregelenaanvragen ingediend gaan worden voor de
werkzaamheden van 14 december 2012. Deze dienen voor 28 november 2012 ingediend te zijn om
aan de aanvraagtermijn te voldoen.

Daarnaast wil ik melden dat de termijn voor de WBR vergunning 8 weken is en dat tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden de vergunning getoond dient te worden. Gezien de tijd tussen
vandaag ende geplande uitvoeringsdatum minder dan 8 weken Is,

Als de werkzaamheden op 14 december 2012 plaats kunnen vinden, wanneer verwacht je dan dat het
systeem operationeel wordt.

tk zie je reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Weçenditrict RiJnmond
RIjkewatrstaat Zuid-Holland
Groene Kruisweg 401 i 3161 Ei Rhoon
Postbus 556 1 3000 AN Rotterdam
Factuuradres Postbus 8185 1 3503 RO Utrecht

T

____________

www,dlkswpterstanj

Water. Wegen. Werken. RJjkIwatarstat

Van: LP Team Verkeer) —
.1om.nh1

Verzonden: donderdag 15 november 2012 16:39
Aan: -

OnderweiV: Mottoborden voor het traJectntroiesysteem A4

Beste
Het Is te doen gebruikeiijk dat de weggebruikers gewaarschuwd worden voor de aanwezigheid van een
trajectcontroie. Hiervoor worden mottoborden gebruikt, die pim. 300 meter voor het entryportaal van het systeem
gepiaats worden, in gevel van de A4 betekent dat er ongeveer ter hoogte van HMP 37,7 Rechts en HMP 43,1 Links
een mottobord geplaatst moet gaan worden.
Het LPTV heeft hiervoor een contractpartij, de firm — Ik heb deze firma verzocht een offerte voor
de piaatsing van de mottoborden uitte brengen, inclusief het voortraject in de vorm van de vergunningsaanvraag.
De streefdatum voor plaatsing is 14december2012. ik heb jouw contactgegevens verstrekt aan de rma in
verband met je rol als omgevingsmanager.
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geTnformeerd. Ik ben uiteraard bereid vragen etc. te beantwoorden.
Met vriendelijke groet.

Openbaar Ministerie-. Landelijk Parket Team Verkeer
Graadt van Roggenweg 300
Hojel City Center, gebouw 0
3531 AH Utrecht
T:

3
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Urgentie:

Goedemiddag

G Den Haag)

donderdag 29 november 20i1ö

__

(LP Team Verkeer)

RE: WBR vergunning voor de mottoborderi

Hoog

@ rws.nI’

Om de te plaatsen ‘Mottoborden trajectcontrole In te passen In de reeds afgegeven WBR vergunning
voor het trajectcontrolesysteem dienen jullie een schriftelijk verzoek hiervoor In te dienen bij:

Wegendistrict Haaglanden
Postbus 556
3000 AN Rotterdam

j_ rws.nl

In het verzoek dient verwezen te worden naar het nummer van de reeds afgegeven WBR vergunning.

Tevens dient er een tekening meegeleverd te worden waarop de locaties van de “Mottoborden
Trajectcontrole duidelijk aangegeven zijn.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vrtendeijke groet,

di$kswpterstaat,nI -

Water. Wegen. Werken, Rijkawateriteat

r

Van: (LP Team Verleerr @omnll
Verzonden: maandag 26 november 2(112 14:16
Aan: jde(DZH)
CC:

_____________

Onderwerp: WR vergunning voor de mottoboden

Beste
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Ten aanzien van de WBR vergunning voor de mottoborden hebben wij zojuist telefonisch met elkaar het volgende
afgesprken:

• Het is niet nodig om een volledig nieuwe/aparte WBR vergunningsprocedure te (laten) starten voor de
plaatsing van de mottoborden. Het is mogelijk een aanvulling te doen op de huidige WBR vergunning voor
het Trajectcontroiesysteem, zodat de doorlooptijd van de procedure aanmerkeijk verkort kan worden.

• Het Is op dit moment nog niet volledig duidelijk welke aanvullende Informatie hiervoor versterkt moet
worden aan RWS. Dit ligt bij de juridische afdeling van Dienst ZuidHolland van RWS.

• Zodra dit bekend welke informatie nodig is voor de aanvraag om de mottoborden te plaatsen, zal RWS dit
bekend maken aan het LPTV en zal het LPTV de leverancier van de mottoborden, de flrm
instrueren.

Mocht ik e.e.a. niet juist hebben verwoord, dan hoor Ik dat graag.

Met vriendelijke groe(,

Openbaar Mi&sterie — Landelijk Parket Team verkeer
Gradt van Roggenweg 300
tiojel Cit’ Center, gebouwD
3531AH Utrecht
T:

MIL
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Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

‘aG Den Haag)

Graadt van Roggeriweg 300
Hojet Cfty Centrer Gebouw 0
3531 AH Utrecht

(LP Team Verkeer)
donderdag lüjanuaii 2013 13:40

ILP Team Verkeej
‘s-Gravenhar

www. om, nl/verkeer

Van: (LP Team Verkeer)
Verzonden: donderdag 10 Januari 2013 13:28
Aan: — Z_I CLP Team Verkeer)
Onderwerp: FW: Nog geen trajtcontroIe A4
Urgentie: Hoog

Wat weet jij hiervan???

Groet,

Van:
— 1

Verzn: doierdagi januari 2011i3:21
Aarn (PaG ‘s-Granhage);); --

CC: - (LP Team Verkeer);

derwerp: FW: Nog geen trajectcontrole A4
Urgentie: Hoog

Bester

Kunnen jullie mij informeren wat hier aan de hand is. Zie bericht hieronder.

A4 Leldschendam (Implementatle van nIeuw trajectcontrolesysteem)

05/31/2013 Kopie

E: Nog geen trajectcontrole A4

b(LP Team Verkeer); r—
)(PaG ‘s-Gravenhage)

-‘
Landelijk Parket

T
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• Het project verloopt voorspoedig. In de eerste week van oktober bleek dat er onvoldoende ruimte

in de portalen aanwezig was voor de kabels van het trajectcontrolesysteem. Dit heeft geleid tot

een meerwerkopdracht voor de plaatsing van RVS buizen waar de kabels door heen geleid gaan

worden en een aangepaste vergunning van RWS. Dit heeft geen vertraging opgeleverd en de

installatie van de apparatuur op de portalen Is conform planning gestart in de nacht van 22

oktober en is eveneens volgens planning afgerond In de nacht van 25 oktober.

Het Trajectcontrolesysteem is nu volledig geïnstalleerd, door de leverancier getest en opgeleverd

aan de Testpartij voor Acceptatletesten. Deze Acceptatietest is in een vergevorderd stadium, zodat

het systeem naar verwachting conform planning In de loop van januari 2013 In gebruik genomen

kan worden.

Vriendelijke groet,

Nog geen trajectcontrole A4
AMSTERDAM -

De trajectcontrole op de A4 tussen Leidschendam en Leiden is op de lange baan geschoven.

Dat meldt Omroep West. Aanvankelijk kondigde Rijkswaterstaat aan met ingang van het nieuwe jaar te
beginnen met continue snelheidsmetingen, maar naar nu blijkt wordt dat hoogstwaarschijnlijk pas eind dit
jaar.

De apparatuur voor de trajectcontrole hangt al boven de weg, maar alle kabels om de flitsers aan elka.ar te
koppelen moeten nog worden aangelegd. Daarna moet alles worden getest.

Voorlopig controleert de politie nog vanuit een auto niet losse flitsapparatuur langs die snelweg.

Bron: Telegraaf

Dit bericht kan inlormatte bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, dle verband houdt met rislcos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en 3ustitle

2
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Graadt van Roggenweg 300
Hojel City Centrer, Gebouw D
3531. AH Utrecht

www.om.rfl/verkeer

(PaG Den Haag)

Van:
-

P Team Verkeer)
Verzonden: m’ïdag 18 februari 2013 13:25
Aan: J_L - (PaG ‘s-Gravenhage) - BD/DRC/FO;

•(PaG s-Gravenhage); -

Onderwerp: trajectcontrole A4 Leidschendam; aankondi as. woensdag, start handhaven 4
maart

Allen,

Alle seinen staan op groen voerde ingebruikname van het trajectcontrolesysteem op de A4 bij L&dschendam. Het
LPTV Is voornemens het trajectcontrolesysteem met ingang van maandag 4 maart 2013 in handhaven te zetten.

Gerrit van den Burg is akkoord en heeft verzocht afstemming met PaG en ministerie te zoeken voor wat betreft de
(communicatie van de) startdatum.

Het is de bedoeling al aanstaande woensdag 20 februari 2013 stickers op de mottoborden aan te brengen met
daarop de tekst ‘TrajectcontroIe start op maandag 4 maart”. Dezelfde dag gaat een kort persbericht hierover uit.

Wij moeten vandaag (maandag 1.8 februari) uiterlijk voor 16.00 uur weten of er bezwaren tegen deze timing
Is, zodat de stickers nog tijdig besteld en aangebracht kunnen worden.

Ik hoor graag.
Met vriendelijke groet,

Lan- ‘- Parket
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(PaG Den Haag)

Van: (LP Team Verkeer)
Verzonden: maand 25 februari 2013 16:05
Aan: — VWM)

CC: — (LP Team Verkeeri (LP Team Verkeer);
H) J

@rws.nI)’
Onderwerp: RE: ingebruikname trajectcontrolesysteern A4 Leidschendam

6este

Ik heb jouw mail intern besproken en, zoals ik al vermoedde, kan ik bevestigen dat jullie geen meldingen gaan
ontvangen (in ieder geval niet hoeven te verwerken in een incidentregistratie) en dat jullie ook de ml files niet

hoeven te verwerken.

Met vriendelijke groet,

wz —

Openbaar Ministerie — landelijk Parket Team Verkeer
Graad van Rogenweg 300
Holel City Ceriter, gebouw 0
3531 AH Utrecht

Van: 1 J(VWM)” “‘ rws.nll
Verzonden: dinsdag 19 februari 2013 10:27
Aan: kLP Team Verkeer)
CC:” ‘J(DID); “ (DID); ‘(DZI.,, - (LPTeam
VerkeL.,,1 ., u3 Team Verkeer)
Onderwerp; -- name tI?Jectcontrolesysteem A4 Lektschendam

Best

Dank voor het bericht. In het overleg dat ik had me e hebben zij aangegeven dat het LPTV zelf het
beheer gaat doen voor de nieuwe trajectcontrolesystemen. Wij gaan er dan ook van uit dat er geen meldingen over
dit systeem aangemeld gaan worden bij RWS en dat er ook geen xml-ft(es verwerkt gaan worden.

Graag Ontvang ik van jou per omgaande de bevestiging van het bovenstaande zodat er geen misverstand kan
ontstaan.

Met vriendelijke groet,

—S-’-—
Vari:(LP Team Verkeer)” ‘om,nfl
Verzonden: maandag 18 februari 2013 15:
Aan j1(DID); - (DID); — rVWM); (OZH)
Ondep: IngebruIkname traJectmntroIysteem A4 Lek1schend

Dame en heren,

I7
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Het LPTV zal op4 maart as. starten met de handhaving van de maximumsnelheid op de A4 [HM 38.0 — 42.8 In

belde rijrichtingen] bi] Leidschendam middels het nieuwe trajectcontrolesysteem. Ik hoop jullie hiermee voldoende

te hebben geïnformeerd.

Met vrendeiiJke groet

Openbaar Ministerie— Landelijk Parket ream Verkeer

Graacit een Roggenweg 300
Hojel City Ceriter, gebouwD
353tAH Utrecht
T

__
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o Dienst Vekeerspolilie P* 1_ 1 T 1 E
Eleclronisch Verkeerstoezicht (EVI)

PosIads Postbus 100 • Korps landelijke politiediensten
3970 AC Driebegen

P(ocesvocrdcr

____________________

Oreci tiniuur

E.mal • kIpohe ni

Onderwcrp Schouw M links, Ciausplein-Loiden
Oium donderdag 7 maart 2013

RImj() 1

fq rnwimer 130307,TCS A4.CLAUS-LEIDEN.Ll

Proces—verbaal van bevindingen

Door mij, - buitengewoon opsporingsambtenaar van het Korps
landelijke p1itiediensten, wordt ter uitvoering van de Schouwprocedures EVT
systemen het volgende gerelateerd:

Op donderdag 7maart 2013, omstreeks 12:55 uur, is door mij de relevante bebording van
het trajectcontrolesysteern: A4 links, Clausplein-Leldon

sectie(s): TCS A4.CLAUS-LEIDEN. LI
hectometrering: in 42,8 uit 38,0

gecontroleerd. De bebording werd door mij aangetroffen zoals in de bijlage is
weergegeven.

Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal, gesloten en
ondertekend op donderdag 7 maart, te Waddinxveen,

\s
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o Dersi Verkeespolitir
Etectronsch Verkeerstoezicht (EVT)

PosLdros Postbus 100
3070 AC Drtecergeri

Fcesvc,crd&
[uirect nummer

F.mail

PLITI E
Korps landelijke politiecliensteri

Schouw A4 rechts, Leiden-Clau splein
donderdag 7 maart 2013

Pe nummer 1 30307TCS A4LEI DE N-CLAUSPLEIN.RE

Proces—verbaal van bevindingen

Door nj, buitengewoon opsporingsarnbtenaar van het Korps
landelijke politiediensten, wordt ter utvoeririg van de Schouwprocedures EVT
systemen het volgende gerelateerd:

0p donderdag 7 maart, omstreeks 13:10 uur, is door mij de relevante bebording van het
trajectcontrolesysteem: A4 rechts, Lelden.Clausplelii

sectie(s):
hectonietrering:

TCS A4.LElDENCLAUSPLElN.RE
in 38,0 uit 42,8

05/28/2013

gecontroleerd. De bebording werd door mij aangetroffen zoals in de bijlage is
weergegeven.

Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal, gesloten en
ondertekend op donderdag 7maart2013, te

Gezien

Kopie
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OVcnbaar Nl inisterie

Landelijk Parket Team Verkeer

Postbus 16700 3501 CS Utrecht Gniadl an Roggerwie0300
Flojel City Cenler-Cebouw 0

Galsometer 11V AH Utrecht

_____________________

Telefoon (030) 753 32 00
tav.

Faz (030)7533210
www vetkeershandhaing.n(

Cloes Tillyweg 2

2031 CW Itaarluiti

Onderdeel •Icam Verkeer

Contactpersoon j.j
Doorkiesnummer(s) 030

Datum 06juli 2012

Ons kenmerk TV 617-2013

BjIae(n)

Onderwerp Mededeling von de Gunningsbeslissing EC033/ NOK A$

A13-Al0

Geachte heer ‘1iggchnan,

Middels deze Mededeling van de Gunningsbeslissing informeer ik ii OV(F mijn

voornemen 010 de opdracht voor een Nadere overeenkomst inzake de

implementatie en het beheer & onderhoud ‘a11 ecn Traject controlcsysteem Op

dc Ad, op de A13 en O de AlG aan dc volgende raamcontractan (en van EG033

te gunnen

NOKTCSA4 -

Lcidschendam-Lcidcn

Gatsoincter 13V

[llLi

Graag licht ik de beoordeling van uw offerte van 28 juni 2012 op onze Offerte

aanvraag (versie 1.0. van 10-05-2012) als volgt toe.

Vastgesteld is dat uw aattbiedingsbrief rechtsgeldig is onderiekerid

Ook hebben wij vastgesteld dat uw offerte voldoet aan dc Minitnumeisen als

gesteld in vraag 1 tot en mcl 3 van de Offerte aanvraag en aan de

Minimumeisen die gesteld zijn inzake de score (voor en na weging) op

Kwaliteit.
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1V 647.2012 106 juti 2012

De beoordeling van uw offerte op basis van de EMVI criteria Kwaliteit (K) en
Prijs (P) heeft, per concrete opdracht (NOK), geleid tot een score ‘S’ in dc

formule S=(20-K) P. l)eze score treft u, naast de scm e van cle andere
raamcontractanfen van EGO3J, in dc bijlage hij deze brief aan.

In het algemeen geld t het ‘olgeiidc ten aa nzici t van onze iieoo rdeling a ii uw
Prijs en Kwaliieir:

Gunriingscriieriumn Prijs:

Ter l.escbcrming van de commerciile belangen van alle raaimcontractanten

geven wij slechts beperkte informatie over de beoordeling van het criteritun

‘Prijs’. In het overzicht treft ti dan ook alleen de score ‘S, aan.

Van geen van de raamcontractanten maken wij de geoffreerdc prijs voor

implementatic en voor beheer & onderhoud openbaar. Wij zijn bereid om cle

P openbaar te maken mits hierom wordt verzocht én alle raamcomractantcn

daar toestemming voor geven.

Gunningscritcriiun Kwaliteit:

Kort samengevat is het beoordelingsi camn van mening is dat ii ccii goede

offerte heeft uitgebracht die voldoet aan liet door ons gevraagde. Meer

specifiek volgt in de bijlage bij deze brief per vraag ccii korte toelichting bij uw

pun tenscore volgens het oordeel van het beoo rdcli ngstcam.

Deze brief betreft de Mededeling van dc Gunnirigsbeslissing. Er is sprake vami

ecn Gunningsbeslissing (definitieve gunning) indien binncn de

bezwaartermijn, welke eindigt op 16 juli 2012 geen bezwaar is gemaakt tegen

deze Mededeling van de Gunningsbeslissing. Voor het maken van bezwaar

geldt het bepaalde in paragraaf 4.3.6 van de Olïeric aanvraag.

Indien geen bezwaar is gemaakt tegen deze Mededeling van de

Gtmnningsbcslissing zal dc Nadere overeenkomst TCS A4 [.eidschcndam-lciden

op of omstreeks 16juli 2012 aan ii ter ondertekening worden aangeboden.

Aan onze voorbereiding en uw medewerking voor het teken gereed maken van

de Nadere overeenkomst kan geen recht op definitieve gtmning worciemi

ontleend, nu daar de voorwaarde voor geldt als hierboven gesteld, zoals

overigens ook bekend gemaakt in paragraaf 4.3.6. van cle Offerte aanvraag.

Indien aan de voorwaarde is voldaan treedt de Nadere overeenkomst TCS A4

l.eidschendam-Leiden op 16juli 2012 in werking.

213
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IV 617-2012 1 05juli 2012

Voor dc uitvoering van de Nadere overeenkomst zal namens het landelijk
Parket Team Verkeer uw contactpersoon zijn.

Ik zie uit naar een prettige en consructieve samenwerking en een
voorspoedige oplevering van het TCS M Leidschenclam- Leiden.

M t v ie idelijke groet,

\VJ.çcijsci,
om i!cr VflIl )ustie

Hoofd Landelijk lurkct Team Verkeer

i.1
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