definitief verslag
CVN vergadering
09/01/2019

Aanwezig: Willem Mak (ochtend), Ton van Grinsven, Sjoert Bakker, Luc Prinsen, Ane Wiersma,
Erik Jongenotter (voorzitter) tot 13.30 uur, Eric Greweldinger (verslag), Robert
Kooijman, Koos van Rossen, Peter Smit, Erik van Holten, Peter-Jan Kleevens
(voorzitter in middag), Harma Wilts.
Afwezig:

Maria Salomons, Marcel Fick, Leon van den Biggelaar en Dimitri Poncin.

1. Opening en vaststelling agenda
Erik opent de vergadering rond 10.00 uur.
We starten met punt 4 van de agenda, presentatie Flow Tack, i.v.m. reeds de
aanwezigheid van Gert Hut.
Toegevoegd aan de agenda:
• geen
•
•

2. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
Mededelingen
• Verkeer en Vervoer in de gemeente Rotterdam heet voortaan Mobiliteit
• Erik tot 13.30 ivm laat bij gekomen afspraak
• Met de verschillende maillijsten ontbreekt er zo nu en dan iemand, graag alert op zijn.
Ingekomen stukken
•

Brief aan SC (+reacties) (Erik J. 19-12-2018)

Verzonden stukken
•

Brief aan SC (Erik J.)

3. Verslag van de vergadering van 12 december 2018 en actielijst
Naar aanleiding van:
•
•
•

•

Actielijst voortaan uit het verslag, alleen de besproken zaken aangeven.
Punt 4 het project is van Goudappel.
Standaardisatie bedieningspaneel, verhaal Astrin ter kennis geving aannemen.
Benoemde zaken voegen niks toe. We stellen vast en gaan daarnaast met de Astrin in
overleg over de drie zaken die men heeft aangegeven. (actie Peter)
Werkgroep TTG/TTR, Ton zit ook in het kernteam.

Actielijst:
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Naar aanleiding van de actielijst:
2018-05-3, documenteren punten bij testen iVRI door Ton:
comando parser is niet meer te bedienen (Vialis automaat)
Reactietijd, per realisatie 2 tot 3-tienden extra vertraging op de groenwens
WPS waarden zijn soms anders dan in CVN-interface
Status standby(knipperen) en Switch on(opstarten), Switch off(uitschakelen?)
Algemeen teleurgesteld in data die binnen komt van cluster 3 partijen, latency tot bijna 30 sec.
auto’s op fietspaden etc. (er dient nog veel te gebeuren).
Algemeen advies, controleer de RIS data goed die je binnen krijgt!
Ton gaat door met verzamelen en delen.
2018-10-2 en 11-5 kunnen weg
Afteller spec wijziging volgt

4. Presentatie Flow Tack
De presentatie stond eigenlijk als agenda punt 4 om 11.00 uur op de agenda, maar omdat
Gert om 10.00uur reeds aanwezig is, hiermee begonnen. Gert geeft uitleg over Flow Tack van
RH-DHV. Ze hebben 2 teams, een ontwikkel team en een test team van verkeerskundigen.
Presentatie wordt naar Ane gestuurd. Ze zijn er bijna volgens Gert maar moeizame
ontwikkeling in vergelijking met b.v. signaalplanregelingen.
Discussie over wat is generiek, de generieke regeling kan men binnen een uur genereren,
maar daar horen b.v. wachttijdvoorspellers niet bij (wordt gedaan op basis van Topologie
bestand). Nu is men nog op kruispunt niveau aan het optimaliseren, het komende half jaar
volgt het netwerk niveau.

5. Reactie CVN op SC consultatieronde
Marcel kan nooit op een woensdag.
Om met een selectie te spreken wordt niet als constructief gezien.
Voorstel, Erik om hem toch een keer uit te nodigen bij de CVN of een vervanger van Marcel.

6. Vragen en oplossingen uit de praktijk
Erik v H, 3 toegestuurde zaken:
1. Ervaring aansturing borden, uitgangen in regeling opnemen en daarmee aansturen (met of
zonder terugmelding, serieel of via contacten) Op afstand advies om draadloos te doen
(hoogtedetectie)
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2. Zebra bij verkeerslichten, blijft discussie, vele aspecten o.a. beheer, meerdere stroken,
schijnveiligheid, gelijk regiem fiets en voertganger etc. Volgens de CROW uitgave over
verkeerslichten is het niet gewenst.
3. Links volle lens en niet rechts. Ook hierin verdeeldheid o.a. in relatie met de regeling
verkeerslichten. Utrecht/Delft, hebben aan rechterkant een lantaarn met hemelpijl en links een
volle lens bij zelfde fasecyclus. Voor waarneembaarheid en begrijpelijkheid is het mogelijk om
alleen een lantaarn met volle lens aan te brengen. Hier zit ook een verleden met bewaking
van meerdere lampen wat nu niet meer actueel is.
Peter: Efteling, samen met BAM 3 normale VRI’s samen met wisselstrook systeem aangelegd,
Geprogrammeerd in Ccol, 35 signaalbakken. Soepel gegaan. Per uur moet er een in/uitstroom
van 3500 voertuigen gehaald kunnen worden. Bediening vanuit “t kraaiennest”(in de Efteling).
Regeling gemaakt door RH-DHV.
Robert, administratief bij de iVRI, hoe houd je de zaak goed bij, heeft iemand een slim idee?
Vera is end off live, niet echt een alternatief. Nieuwe Sweco systeem is VRI deel nog niet goed
opgenomen. Advies vanuit veschillende kanten eigen directory structuur per VRI en zaken
samen brengen in een Excel of Acces document en dat bijhouden om overzichten te kunnen
draaien.
Ane, beleidsadviseurs, diversiteitsbeleid. Men wil mannetjes en vrouwtjes in de verkeerslichten
van voetgangers gaan toepassen. Afgewezen op de NEN-normen. Op basis van kosten wordt
het vaak afgewezen. CVN wenst de NEN norm op dit punt niet aan laten passen. Men kan
naar de Norm Commissie, waarschijnlijk wordt men daar afgewezen.
Uitlegger voor fietser wil men gaan plaatsen, vraag is of er een andere genormeerde hoogte
bestaat? Wel of geen achtergrondschild? Houd oook rekening met laden en lossen, als je dan
op hoogte komt is het dan qua zichtbaarheid nog gewenst.

7. Standaardiseren RIS-data naar RIS-informatie
(functionele wensen)
Ton ligt het gestuurde toe.
Overweging sluit het aan bij andere initiatieven en breng het onder bij Ccol.
Ton wil het geen dwangbuis laten zijn en het kunnen door ontwikkelen.
Voor volgende keer op de agenda en iedereen van te voren de info tot zich nemen.

8. Normen
Norm Commissie NEC 214, onlangs bijeen geweest. Intergroen in Norm, maar nog niet op
straat.
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9. Werkgroepen
Stichting IVERA, geen nieuws, Dimitri niet aanwezig.
Regeling verkeerslichten, geen nieuws.
CVN-C, geen nieuws

10. Lijst met te behandelen onderwerpen
•

Wensenlijst IVERA-objecten: inventarisatie is gedaan, eventueel kan men nog aanvullen.
Zodra de lijst er is zal Peter hem ter beschikking stellen.

•

In maart Wensenlijst CVN interface 6.0

•

In februari RIS, oproep wat wil je

•

Verzoek om Vialis ons te laten informeren over FLEX, (maart)

•

Februari, Luuk, detectie

11. Rondvraag
Ton, voortaan apart agendapunt iVRI.
Dit jaar bestaat CVN 50 jaar, er gaan gedachten uit om hier aandacht aan te besteden.
Volgende vergadering op de agenda, iedereen al zelf over nadenken/voor bereiden.
Mededeling, er is een klein technisch probleem met de CVN – site, binnenkort nieuwe
verslagen beschikbaar op de site

12. Sluiting
Peter-Jan sluit de vergadering om 15.15 uur.
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