
Smart Thursdays
iVRI’s in de MRA

Hoe houden we de vaart erin?
MRA Platform Smart Mobility

Martin Visser – Thematrekker Smart Infra

Arthur Rietkerk – Provincie Noord-Holland / kernteam Smart Infra



SMART THURSDAY - IVRI EN DE MRA
Hoe verder?
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• Wie zijn wij?

• Wat is een iVRI?

• Onderzoek iVRI

• Aanleiding

• Aanpak

• Constateringen

• Hoe verder? Adviezen voor de MRA.

Onderzoek voortgang iVRI’s
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Introductie
Wie zijn wij

Vincent van der Heijden
Senior Adviseur

vincent.vanderheijden@arcadis.com

+31 6 50 73 67 79

Servé Hermens
Adviseur

Ronny Berning
Senior Adviseur

serve.hermens@arcadis.com

+31 6 11 73 11 11

ronny.berning@keypoint.eu

+31 6 11 23 32 29



© Arcadis 2021

Wat is een iVRI
Eerste VRI?
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Wat is een iVRI?
Huidige VRI
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Wat is een iVRI?
Filmpje iVRI



© Arcadis 2021

Wat is een iVRI?

3 Use cases

• Informeren

• Prioriteren

• optimaliseren
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Onderzoek iVRI

• Enthousiaste start uitrol iVRI

• Stagnatie

• Onderzoek

• Factoren stagnatie

• Stand van zaken kennis iVRI’s

• Analyse en conclusies

Aanleiding
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Onderzoek iVRI

Twee sporen:

• Regionaal

• Landelijk

Aanpak
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Onderzoek iVRI

Betrokkenheid wegbeheerders (van totaal 34): 

• Respons enquête: 22 (65%)

• Gesproken: 13 (38%)

Enquête binnen MRA

“Koplopers” “Volgers” “Peloton”

Noord-Holland Almere Velsen

Flevoland Lelystad Waterland

Amsterdam Haarlemmermeer Wijdemeren

Hilversum Amstelveen Diemen

Haarlem Blaricum-Eemnes-Laren

Huizen

Beverwijk

Heemskerk

Oostzaan

Edam-Volendam

Uitgeest

Bloemendaal

Purmerend



© Arcadis 2021

Onderzoek iVRI

• Bij veel wegbeheerders weinig aandacht voor / kennis over iVRI’s

• Bestuurlijk, beleidsmatig, beheersmatig

• Implicaties iVRI-beheer op de beheerorganisatie (en budgetten) onbekend

• Nauwelijks kennis over extra mogelijkheden iVRI’s

• Bij kleinere organisaties is capaciteit vaak een issue 

• iVRI’s in ontwikkeling 

• Beheer van iVRI’s kost veel extra tijd

• Enkele wegbeheerders pas op de plaats

• Rol MRA en I&W

• Potentie van iVRI’s wel onderkend

Constateringen binnen MRA
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Onderzoek iVRI

• Impuls I&W: 700 iVRI’s operationeel

• Definitie operationeel

Problemen

• Afstemming met alle partijen binnen Innovatief partnership kost veel energie en tijd

• Ketenbeheer nog in ontwikkeling

• Verkeerskundige beleidsdoelstellingen onvoldoende belicht

• Kosten voor wegbeheerders nog onderbelicht. 

• Nog enkele technische issues

Hierdoor vertraging en extra inspanningen

Consolidatie: 7 verbetervoorstellen ontwikkeling iVRI’s

Constateringen vanuit landelijk programma
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• Oprichten regionaal iVRI-team

• Opstellen regionale plannen

• Opzetten van een kennisagenda en bijeenkomsten

Adviezen
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• Richt een regionaal iVRI-team op:

• iVRI-team fungeert als iVRI aanspreekpunt wegbeheerders

• Team vertegenwoordigt het gehele landsdeel, niet alleen MRA

• Onderzoek nader welke rollen en verantwoordelijkheden bij dit team komen

- contractvorming 

- inkoop

- Realisatie

- beheer

Oprichten regionaal iVRI-team (voorstel) - 1
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• iVRI-team verzorgt wisselwerking tussen wegbeheerders en landelijk speelveld

• iVRI-team adviseert in voorbereiding op de 2e tranche

• iVRI-team bespreekt vanuit landelijke overleggen

- Openstaande issues en mogelijke belemmeringen

- Landelijke ontwikkelingen 

• iVRI team bespreekt op landelijk niveau vanuit de wegbeheerders

- Issues en belemmeringen

- Wensen en vragen

Oprichten regionaal iVRI-team (voorstel) - 2
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• Stel voor de hele regio:

• Een implementatie-strategie op

• Een beheerstrategie op

• Een transitieplan op voor de overgangen van bestaande functionaliteit (prioriteren)

Implementatie: netwerkoptimalisatie eigen gebied versus regio

Beheer: wat zelf doen, wat uitbesteden, hoe uitbesteden

Stel een gezamenlijk plan op



© Arcadis 2021

iVRI complexer dan VRI

• Nauwelijks kennis over extra mogelijkheden iVRI’s

• Implicaties iVRI-beheer op de beheerorganisatie (en budgetten) onbekend

• Bij kleinere organisaties is capaciteit vaak een issue

• Uitbesteden?

Kennis op peil brengen

• Bestuurlijk, beleidsmatig en wegbeheerder 

• Organiseer MRA-bijeenkomsten 

• Kennis op orde 

• Iedereen op de hoogte van ontwikkelingen

• Ervaringen uitwisselen

Opzetten kennisagenda



• Regionaal iVRI-team
Voorstel aan Regieteam Verkeersmanagement / OGB Regionaal Datateam en Stuurgroep
MRA Platform Smart Mobility, inclusief rollen, taken en bezetting

• Overige aanbevelingen
Deels domein Regionaal iVRI-team, deels domein wegbeheerders zelf

MRA-Platform zal waar nuttig en/of nodig verbinden (regionaal en naar landelijk speelveld)

• Kennisagenda
MRA-Platform Smart Mobility zal hierin actief initiatieven ontplooien

• Rapport
Verspreid onder deelnemers onderzoek

Publiceren via website, LinkedIn en anderszins

Benutten in landelijke dialoog

Vervolg



Contact

www.smartmobilitymra.nl

m.visser@vervoerregio.nl

http://www.smartmobilitymra.nl/
mailto:smartmobility@vervoerregio.nl

