CVN vergadering
08-07-2020

Aanwezig: Ane Wiersma (secretaris), Dimitri Poncin (later), Eric Greweldinger (verslag), Erik van
Holten, Erik Jongenotter (voorzitter), Hans van Run, , Willem Mak, Maria Salomons,
Peter Smit, Sjoert Bakker, Ton van Grinsven, Harma Wilts.
Gasten:

Martijn de Leeuw (Vialis).

Afwezig:

Koos van Rossen, Peter-Jan Kleevens, Leon van den Biggelaar, Luc Prinsen, Marcel
Fick .

1. Opening en vaststelling agenda
•
•

Erik Jongenotter opent de vergadering om 10.00 uur.
We krijgen een de presentatie van Vialis over de vernieuwde ATB, daar starten we
mee.

2. Presentatie ABT en regelapplicatie (Vialis)
Martijn de Leeuw (Vialis) geeft een presentatie over de vernieuwde ATB (generator) en
regelapplicatie als vervolg op die over FLEX in mei 2019. Hij geeft aan de hand van een
voorbeeld een demonstratie met de ABT. Het is gebaseerd op het ITF. De ITF heeft daar wel
additionele informatie voor nodig over b.v. de detectie.
De presentatie wordt na de vergadering toegezonden.

3. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
Mededelingen
•

Maria beveelt de enquête over fietsen en voetgangers in corona tijd van harte aan.
Graag invullen.

Inkomend:
•
•
•
•
•

2020 05 18 Memo voor verrijking bevindingen gespreksronde governance iVRI -commentaar EJ (Erik J. 11-6)
TT Visie, doelen en realisatie (Sjoert, 11-6)
VLOG en WOB verzoek (Leon, 15-6)
Terugkoppeling LVMB sessie (Erik J, 16-6 ,op agenda onder 6a)
Conceptadvies Governance iVRI (Eric, 1-7, op agenda onder 6a)

Uitgaand:
CVN-C 6.0 naar Astrin (Ane, 15-6)
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4. Verslag van de vergadering van 10 juni
Tekstueel:
•

In de Dropbox zijn tekstueel een aantal opmerkingen gemaakt.

Naar aanleiding van:
•

Pagina 2: actielijst 1e punt, normcommissie: Hans van Run is voorzitter geworden. Bij 8
kan het dan weg, 1x is voldoende;

•

Pagina 3: Hans niet gedwongen maar een organisatie standpunt.;

Openbare verslag:
•

Pagina 3 en 4, Governance, prima statements voor intern, extern:
Wij vinden inhoudelijk goede afhandeling van belang ipv besluit op 1 proef met
restpunten;

Actielijst:
•

2019-11-2; Hans worstelt hiermee. Bij intergroen kun je geen variabel geel toepassen.
Hans stemt af met Ton, Peter en Willem, komt in september.

•

2020-04-2; Gaat over alle VRI’s (i) verwijderen uit actielijst. Document is nog niet gereed
wordt later gedeeld.

•
•
•
•
•

2020-04-3; afvoeren, geen terugkoppeling ontvangen.
2020-05-1: niet gereed
2020-06-2: blijft staan.
2020-08-1: Graag invullen voor Maria van de enquête fiets/voet in corona tijd.
2020-08-2: Opvolging Peter-Jan en Koos, agenderen voor september.

5. Vragen en oplossingen uit de praktijk
Harma:
CVN11 en KAR berichten, daar wordt door de bus maatschappij naar verwezen. In CVN-C
staat KAR beschreven. Van belang is dat je het goed in de concessie regelt. Niet alleen het
lijnnummer maar ook de FC waar hij naartoe gaat is van belang voor het goed in en
uitmelden. Tip, bekijk goed welke optionele velden je nodig hebt. Gevraagd is om het op de
agenda van september te zetten: Welke optionele velden zijn in het SRM bericht gewenst?
Willem:
Geluid bij rateltikkers en NS bellen, iemand ervaring ivm omgevingslawaai?
Algemeen, ’s nachts uit. Hans gaat na en heeft mogelijk extra info.
Maria: ritmisch wordt veel vervelender ervaren.
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Hans:
De VRA op het Hofplein wordt vervangen door KO-Hartog. Nu zijn er 3 VRA’s van Vialis en het
wordt er 1 van KO. Het worden halfstarre regelingen met veel camera-lussen (Flir, TrafiRadar en
TermiCam). Het is nog geen i-VRI (2017 bestek) wel met Inter-Groen.

6. Ontwikkelingen iVRI
a. IVERA – LVMB gesprekken: (Dimitri Poncin):
• Afvaardigingen van beide gremia voeren momenteel gesprekken om tot een
overdracht van IVERA te komen. Vooralsnog lijkt de inhoud niet voldoende
geborgd vandaar dat IVERA de brief vanuit het CROW ook niet mede
ondertekent. Een van de acties uit de gesprekken is ook een gesprek met
Robbert Kok en wegbeheerders over het functioneren van de SC-CABwerkgroepen. Het verslag in memo vorm is rondgezonden. Wordt vervolgd.
b. Verbeter voorstellen uit de gesprekken:
• Het lijkt er op dat er 2 verbetervoorstellen komen:
1. Borgen van kennis en capaciteit voor vertegenwoordiging op diverse
fronten b.v. de CAB, hiervoor wordt aandacht gevraagdd van het DO
LVMB;
2. Thematafel onder het LVMB (wordt ook met de IVER over gesproken).
Erik Jongenotter maakt zich zorgen over dat de klassieke VRI deskundige het onderspit lijkt te
delven. Hierdoor ontstaat het gevaar dat we veel kwaliteit gaan verliezen.
Vooral ook de relaties zoals o.a. beleid/ontwerp en overleg met bewoners.
Voor hem leidt dat tot de vraag wat gebeurt er met het CVN?
Het lijkt erop dat er een forse thematafel onder het LVMB komt (WIK en IVER).
? Waar blijft de VRI deskundige met inhoud. Het is van belang om informeel advies naar het
LVMB te doen uitgaan om het belang van de inhoudelijke kennis te onderstrepen. Daarnaast
speelt er ook de relatie met de verkeersveiligheid.

7. Geeltijden
Naar aanleiding van een afname bij Vialis heeft Eric verzocht hierover te spreken. (zie mail,
rondgestuurd)
Geeltijd verlengen gaat fout als de IG tijd lager is dan de geeltijd.
Peter geeft aan dat bij Swarco dan de applicatie pas actief wordt na het alles rood bij
opstarten. Het opstarten gebeurt met de langste geeltijd + de ontruimingstijd, dit is
onafhankelijk van de bewaking mits het boven een minimum is. er wordt verwezen naar het
Astrin stuk.

8. Normen
Norm commissies:
- Hans is voortaan het aanspreekpunt voor de normen.
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9. Werkgroepen
IVERA:
Deels al bij het punt ontwikkeling i-VRI verwoord. Dimitri meldt verder dat het beheer bij de
CROW om € 500,- per i-VRI gaat vragen, dit moet niet verward worden met afdracht aan de
stichting IVERA. Hierover komt een brief van de CROW men wilde medeondertekening vanuit
st IVERA maar dit gebeurt niet.

10. Lijst met te behandelen onderwerpen
Niet besproken/geen aanpassingen:

Onderwerp

Wie

Wanneer

Traffick

Marcel Fick

April 2020 ??

11. Rondvraag
Ton van Grinsven: de consolidatie, de plannen van aanpak zijn er nog niet.
Peter: bij de volgende vergadering op de agenda het beëindigen van de loopbaan van Peter
Jan en Koos. Ton geeft aan waarschijnlijk in april 2021 zijn inzet bij de gemeente Delft te
beëindigen maar door te gaan met zijn bureau.
Rond 12:50 uur sluit de voorzitter de videovergadering.
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