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Voorzitter: de heer Jan Peumans

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over de spitsstrook op de E313

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Tijdens de vorige legislatuur hebben we vanuit de meerderheid – en
ook u, voorzitter hebt daartoe bijgedragen – een voorstel van resolutie goedgekeurd over het
gebruik van spitsstroken op autosnelwegen of het gebruik van pechstroken die onder
bepaalde voorwaarden de functie van een spitsstrook zouden kunnen krijgen.

Minister, enkele weken geleden hebt u dat idee gelanceerd voor een stuk verbinding op de
E313 tussen de Antwerpse ring en de E313 aan Ranst, over een lengte van 6 kilometer. U zei
dat er al na de zomervakantie werk zou worden gemaakt van de aanleg van een spitsstrook op
de pechstrook in de richting van Hasselt.

Daarmee geeft u gedeeltelijk invulling aan dat voorstel van resolutie, hoewel wij toen aan de
Vlaamse Regering hadden gevraagd om te onderzoeken waar dat nuttig en nodig kan zijn.
Blijkbaar heeft dat onderzoek geleid tot de conclusie dat dit op de strook tussen de Antwerpse
ring en Ranst langs de E313 een nuttige investering kan zijn.

Uw idee was nog maar net gelanceerd of er kwamen al reacties binnen, onder andere van het
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) dat erop wees dat er een aantal nadelen
verbonden zijn aan het uitrusten van de pechstrook op dat stuk weg als spitsstrook. Juist op
spitsmomenten wordt die strook gebruikt door de hulpdiensten bij pechverhelping, voor het
vervoer van gewonden enzovoort. Zij zagen daar een probleem in voor de werking van de
hulpdiensten.

Ook in Nederland heeft men plannen voor de aanleg van spitsstroken. Er zou 150 kilometer
spitsstroken worden aangelegd. Die plannen zijn al meermaals doorkruist door beslissingen
van de Nederlandse Raad van State die erop wijst dat de aanleg van spitsstroken alleszins
moet worden voorafgegaan door een milieu-effectenrapportage (MER). Op 15 september
2004 heeft de Nederlandse Raad van State een besluit van toenmalig minister Karla Peijs
vernietigd om tussen Eindhoven en ’s Hertogenbosch langs de A2 over een afstand van 22
kilometer een spitsstrook aan te leggen. Daar moest volgens de Raad van State wel degelijk
een MER aan voorafgaan. Hij heeft toen geoordeeld dat die aanleg niet kon plaatsvinden
omdat er vooraf geen MER was uitgevoerd.

Ook op de A1 in Nederland tussen Hoevelaken en de afrit Barneveld op de kruising van de
A30, werd een spitsstrook aangelegd die nadien door de Raad van State in Nederland werd
gecontesteerd. Er moest alsnog een MER worden opgesteld.

Minister, is voor de plannen van het gebruik van de pechstrook langs de E313 als spitsstrook
een MER vereist? Zo ja, is dat MER uitgevoerd? Zo neen, is het dan niet aan te raden om de
maatregel van de spitsstrook mee te onderzoeken in het plan-MER dat het Agentschap Wegen
en Verkeer zou opmaken voor de oplossing van de congestieproblematiek op de E313? Daar
bestaat ook verschillende ideeën over. Voor een deel van de E313 plant ook de NMBS een
tweede goederenspoorverbinding binnen de zate van de E313. Langs de andere kant wordt in
het kader van de tactische studie gepleit voor bijkomende rijstroken.

We hebben vorige week in deze commissie de plannen van Forum 2020 gehoord. Zij pleiten
voor de A102-verbinding, zij het onder de grond, waardoor er tussen Wommelgem en de
Antwerpse ring geen verbreding van de E313 noodzakelijk zou zijn. Er zijn dus heel wat
ideeën voor eenzelfde stuk wegverbinding. Het lijkt me raadzaam om de verschillende
mogelijke ingrepen op dat stuk weg naast elkaar te leggen in een soort van plan-MER.

Bent u het eens met de kritiek van het BIVV dat het werk van de hulpdiensten sterk wordt
bemoeilijkt door de aanleg van een spitsstrook op de pechstrook? Hoe wordt daar bij de



Commissievergadering nr. C157 – OPE13 (2009-2010) – 11 maart 20104

inrichting van de rijstrook op geanticipeerd? Wordt er in een oplossing voorzien opdat het
voor de voetgangers die pech hebben mogelijk is veilig een praatpaal te bereiken?

De voorzitter: Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers: Is het onderzoek dat was aangekondigd door de Vlaamse Regering
in navolging van de resolutie van 5 maart 2008 al uitgevoerd? Wat zijn de resultaten daarvan?
Werd er ook advies gevraagd aan het Vlaams Verkeerscentrum? Wat is het eventuele advies
van het Vlaams Verkeerscentrum over die spitsstroken?

Op basis van het rapport ‘tactische studie E313’ dat we hier in deze commissie ook mochten
bespreken, begrijp ik waarom er voor een project-spitsstrook in eerste instantie wordt
gekozen voor het deel Antwerpen-Oost tot Ranst/Wommelgem op de E313. Op basis van die
studie denk ik dat we ook moeten vaststellen dat er een eerste bottleneck zal zijn waar die
spitsstrook stopt in Wommelgem/Ranst en het verkeer terug over twee rijstroken moet gaan.
Ik meen dat we daar opnieuw met een probleem zullen zitten, en ik wil er dan ook voor
pleiten om eventueel een onderzoek te doen naar het verder trekken van die strook, van een
bijkomende strook in de richting van Herentals/Geel-West. Uiteraard is er ook een
congestieprobleem op die hoogte, ook dat vinden we terug in de tactische studie.

De voorzitter: De heer Huybrechts heeft het woord.

De heer Pieter Huybrechts: Voorzitter, minister, elke maatregel die een positieve bijdrage
kan leveren tot het garanderen van het verminderen van de files, juichen we toe. Als de
aanleg van een spitsstrook hiertoe kan bijdragen, dan heb ik daar uiteraard geen enkel
probleem mee, wel integendeel.

Het zou natuurlijk een vooruitgang zijn, mocht de Antwerpse ring gedeeltelijk ontlast kunnen
worden door de spitsstrook, op voorwaarde natuurlijk dat wij een veilige spitsstrook
gegarandeerd krijgen. De vorige sprekers hebben de opmerkingen van het BIVV in verband
met de bereikbaarheid van de hulpdiensten, de uitwijkplaatsen voor voertuigen en het
probleem van de invoegstrook reeds aangehaald. Uiteraard moet hier een veilig antwoord op
gevonden worden en de vraag is, minister, of u een veilige spitsstrook kunt garanderen.

Ook vraag ik me af of de problemen niet enkel zullen worden verschoven naar de splitsing
van de E313 en de E34 in Ranst en verder in de richting van de Kempen. Uiteraard beperken
de fileproblemen zich niet enkel tot het traject tussen Antwerpen en Ranst. Structureel
moeten de drie flessenhalzen worden aangepakt.

Minister, een veilige spitsstrook tussen Antwerpen en Ranst zal hopelijk een beetje soelaas
brengen, maar het is uiteraard een structurele oplossing waar we op wachten.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Voorzitter, minister, ik wil u feliciteren met de moedige
uitspraken die u in dit dossier durft te doen. Ik durf er ook van uit te gaan dat dit iets te maken
heeft met het effenen van de weg tijdens de vorige legislatuur, waarbij we een voorstel van
resolutie over die spitsstroken hebben ingediend en hebben laten goedkeuren. Ik vind het een
goede zaak dat u als minister zult bekijken hoe men op het traject E313 die spitsstroken kan
toepassen.

Ik heb daarbij nog twee bijkomende vragen. In de resolutie vroegen we om een onderzoek
naar de spitsstroken op te starten. Als u tot de bevinding komt dat zo’n strook op de E313
nuttig kan zijn, ga ik ervan uit dat dit geen ‘lucky shot’ van u is omdat er daar files zijn, maar
wel dat u in uitvoering van die resolutie van de vorige legislatuur, een onderzoek hebt
uitgevoerd inzake de locaties en de trajecten waar zulke spitsstroken nuttig kunnen zijn. Zijn
er nog locaties? Kunt u daar een overzicht van geven? Kunt u de ‘outcome’ geven van de
studie die u ongetwijfeld met uw kabinet hebt laten uitvoeren?



Commissievergadering nr. C157 – OPE13 (2009-2010) – 11 maart 2010 5

Mijn tweede vraag brengt me bij de werkelijke bottleneck. Het is wel een goede zaak om te
onderzoeken op welke stukken men een bijkomende strook kan activeren om de bestaande
wegen te optimaliseren, maar de aansluiting op de Antwerpse ring is het grote pijnpunt.
Vandaar mijn tweede vraag naar een stand van zaken, en u zult hiervoor misschien verwijzen
naar Duurzame Antwerpse Mobiliteit (DAM) of andere werkgroepen. Is die bottleneck
opgenomen in uw plannen voor de aanleg van een spitsstrook, of moeten we ze los van elkaar
zien? Dat laatste zou ik een jammerlijke zaak vinden, want zoals u weet, is een dergelijke
problematiek enkel in zijn geheel op te lossen, niet via het lanceren van partiële maatregelen.

De voorzitter: Mevrouw De Wit heeft het woord.

Mevrouw Sophie De Wit: Voorzitter, ik wil me heel graag aansluiten bij deze vraag. Ook ik
ben benieuwd of er een algemeen onderzoek is gebeurd naar een algemeen gebruik van die
spitsstroken. Als het nog niet heeft plaatsgevonden, wanneer gebeurt dat dan?

Kunnen er nog andere trajecten in aanmerking komen? Hebt u daar al zicht op?

Het onderzoek naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid en de hulpdiensten werd al
vernoemd. (Opmerkingen van minister Hilde Crevits)

Ik ben vooral benieuwd naar het antwoord op de volgende vraag. In welke middelen wordt
daarvoor in de begroting voorzien? Aansluitend bij wat we in de presentatie hebben gezien,
vraag ik me af of dat geen extra kosten voor het structureel onderhoud met zich mee zal
brengen. Werd dit bekeken?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Dames en heren, een tijdje geleden werd een resolutie goedgekeurd
over de spitsstroken, op 5 maart 2008. Daarin werd niet aan de Vlaamse Regering gevraagd
om allerlei grote studies te doen, maar wel om een onderzoek te starten naar de aanleg van
spitsstroken op autosnelwegen om de capaciteit op het hoofdwegennet te optimaliseren en
daaraan een dynamisch verkeersmanagement te koppelen.

Er is op 31 augustus 2009 een vergelijkende studie tussen een aantal landen uitgevoerd door
de Afdeling Verkeerskunde van mijn administratie. Er bestaat een uitwisselingsprogramma
tussen Europese wegbeheerders. In de studie werd bekeken hoe spitsstroken worden
ingericht, net als de werfsignalisatie en het incidentmanagement. Ik kan u dat vergelijkend
rapport bezorgen, als bijlage bij mijn antwoord. Dat lijkt me nuttige informatie. Vlaanderen
stond daarbij natuurlijk op nul, want in Vlaanderen waren er toen en zijn er nu nog steeds
geen spitsstroken uitgevoerd.

Het is evident dat een spitsstrook een maatregel is die in bepaalde omstandigheden de
doorstroming enigszins kan bevorderen, maar dat moet dan wel gebeuren in zeer specifieke
omstandigheden. Een belangrijke voorwaarde is dat men weet dat dit een meerwaarde kan
betekenen als het stroomafwaarts is. Meestal is een flessenhals de oorzaak van congestie op
een wegvak. Een spitsstrook of bijkomende rijstrook over een bepaalde periode zal het effect
van die flessenhals niet noodzakelijk verhelpen. De file wordt dan korter, maar ze wordt
breder en de reistijd blijft gelijk. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn als we de overrijdbare
bedding die bestaat op de E313 van Ranst naar Antwerpen, zouden omvormen tot een
spitsstrook. Die maatregel zou nutteloos zijn. We verbreden dit wel, maar dan komt men aan
het knelpunt van de Antwerpse ring, en op die plaats biedt dat weinig soelaas. Dat komt dus
sowieso al niet in aanmerking.

Een spitsstrook kunnen we dus niet overal waar er files staan als remedie zien. In de meeste
gevallen liggen de knelpunten trouwens op en rond de ringwegen rond de grootstedelijke
gebieden, dus aan het einde van een mogelijk wegvak met een spitsstrook. Daarom zijn de
locaties waar een spitsstrook de doorstroming wel kan bevorderen, veeleer te zoeken in de
andere rijrichting, weg van het grootstedelijk gebied. Dat is eigenlijk heel logisch. In de
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richting van een grootstedelijk gebied is er meestal een flessenhals, maar voor de uitstroom
naar huis, weg van dat gebied, kan dat wel een oplossing zijn.

We hebben gekozen voor de E313, maar dan in de richting weg van Antwerpen. De leden
hebben terecht verwezen naar de Tactische studie E313. Het Vlaams Verkeerscentrum heeft
ter zake een aantal verkeersmodellen en zo gemaakt. Daaruit bleek dat de dagelijkse
congestie van die E313-E34 tussen Antwerpen en de ring voldoet aan een aantal rand-
voorwaarden opdat een spitsstrook soelaas zou bieden. De gestremde verkeersafwikkeling op
en na het knooppunt Antwerpen-Zuid kan toch wel worden verbeterd. Zoals u allen wellicht
weet, splitst die E313 zich een eindje verderop in twee autosnelwegen, met tweemaal twee
rijvakken. Vanaf de Antwerpse ring gaat het over in tweemaal drie rijvakken. Er zijn dus drie
rijstroken en een eindje verder waaieren die uit over vier rijstroken. Als we daar alleen tijdens
de spits extra capaciteit creëren, creëren we ook een uitwaaieringsmogelijkheid om sneller
verder te geraken.

Uit interne gegevens blijkt ook dat spitsstroken op andere delen van het hoofdwegennet toch
het onderzoeken waard zijn, bijvoorbeeld op de E314, de E17, de E19 en de E40. Mijnheer
Martens, daar zijn er echter vaak een aantal infrastructurele hindernissen, zodat verder
studiewerk nodig is. Die projecten kunnen zeker niet als proefproject naar voren worden
geschoven. We moeten ook eens een test kunnen doen, en dat gebeurt het best zodanig dat er
zo weinig mogelijk grote infrastructurele ingrepen noodzakelijk zijn. Op de E314 is er het
knelpuntviaduct van Wilsele. Op de E17 is er een knelpunt aan de Kennedytunnel. Het is
evident dat we dat daar niet kunnen plannen. Op de E19 is er minder noodzaak voor het
uitgaand verkeer. Op de E40 is er een enorm knelpunt voor bepaalde zones: er staan bruggen
op de pechstrook. Dat is destijds al eens onderzocht. Op de plaatsen waar dat nodig zou zijn,
kunnen we gewoon niets doen.

In het investeringsprogramma voor 2010 is in middelen voorzien om in die spitsstrook op de
E313 richting Ranst te voorzien. Als u dat investeringsprogramma bekijkt, zult u zien dat de
middelen voorhanden zijn om die werken te doen. Die werken maken trouwens deel uit van
algemene onderhoudswerken. De laagbedekking moet daar worden vernieuwd. Die strook zal
in de toekomst via de reguliere budgetten worden onderhouden, maar in die middelen is voor
dit jaar dus voorzien.

Dan was er de specifieke vraag van de heer Martens. Mijnheer Martens, ik heb dit ook laten
navragen, want wat u zegt, is uiteraard interessant. Mijn interne diensten hebben twee
juridische adviezen gegeven, die zeer duidelijk stellen dat er geen project-MER nodig is,
omdat er voor het tijdelijk gebruik van de bestaande pechstrook als spitsstrook geen enkele
vergunning noodzakelijk is, noch een bouwvergunning, noch een milieuvergunning. Daarom
moet het gebruik ervan niet als een project in de zin van de MER-regelgeving worden
beschouwd. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur, voor een ander doel. Er
worden geen bruggen voor afgebroken of zo. Het gebruik is dan nog eens tijdelijk. Het is
geen constante bestemmingswijziging. Er worden geen zware ingrepen gedaan.

Dan zijn er de opmerkingen van het BIVV. Voor wie eraan twijfelt, alles wat ik nu zeg, en
ook de keuze om daar in een spitsstrook te voorzien, is gebeurd in nauw overleg tussen de
diensten van het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum. Het is
evident dat die wat dat betreft samenwerken. De mogelijkheden daarvan zijn bekeken.

Uit het onderzoek uit de ervaringen met spitsstroken in Nederland en Groot-Brittannië, blijkt
dat de invoering van een spitsstrook geen speciale invloed heeft op de verkeersveiligheid
uitgedrukt per voertuigkilometer. Het is van belang om aan te geven dat er ondersteunende
infrastructuur aanwezig is. De vluchthavens zijn noodzakelijk. Een vuistregel die voor
spitsstroken gehanteerd wordt is dat er ongeveer in één haven per kilometer wordt voorzien.
De praatpalen zullen worden verplaatst naar deze vluchthavens, wat geen probleem mag zijn
omdat draadloze alternatieven bestaan.
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Wanneer hulpdiensten het desbetreffende wegvak willen gebruiken, dan kan de spitsstrook
bijzonder snel worden afgesloten voor het andere verkeer. Zoals in de resolutie gevraagd,
wordt dit gecombineerd met dynamische verkeersborden. Daardoor blijft ingeval van
calamiteit, deze strook het statuut van pechstrook behouden. Het gebruik van de spitsstrook
kan onmiddellijk worden afgesloten en het wordt opnieuw een pechstrook, zoals dat bedoeld
is voor de rest van de dag. De resolutie verwijst heel terecht naar de noodzakelijke koppeling
aan dynamisch verkeersmanagement.

Voor de hulpdiensten bestaat er bovendien nog een andere oplossing, waarbij de hulpdiensten
tussen de meest linkse en de volgende rijstrook doorrijden. Deze werkwijze wordt vandaag al
gebruikt door de federale politie bij de begeleiding van geldtransporten en ze wordt ook
overwogen in het kader van incidentmanagement om de hulpdiensten snel naar de plaats van
een incident te brengen, als de pechstrook mogelijk onbruikbaar is. Bij een frequenter gebruik
van dit procedé is dan wel sensibilisering noodzakelijk.

Als een wagen met pech dan toch gebruik maakt van de spitsstrook, dan zijn er een aantal
oplossingen mogelijk. In die zone is er bewaking door camera’s die veelvuldig aanwezig zijn,
het verkeer wordt constant gevolgd. Als er incidenten zijn, kun je de pechstrook tijdelijk
afsluiten. Ook als ze niet is afgesloten, en als er een wagen stilvalt, is het van belang dat er
snel een praatpaal kan worden bereikt. Die komen er elke kilometer.

Het gebruik van de vluchthavens gebeurt vandaag al op bepaalde delen van de Antwerpse
ring. Ik verwijs naar het stuk richting Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost
waar tot op heden geen pechstroken zijn, maar wel vluchthavens. Dat heeft tot op heden niet
geleid tot klachten, ook niet van de hulpdiensten. We moeten er echter wel voor zorgen dat er
praatpalen komen.

Men vraagt naar een vervolg van de stand van zaken. Als de ingrepen op de E313 beperkt
blijven tot een tijdelijke spitsstrook, dan heb je niet aan de studie voldaan. Ik ben het daar
volkomen mee eens. Ik moet wat dat betreft verwijzen naar wat er op dit ogenblik wordt
onderzocht binnen de werkgroepen van DAM om na te gaan hoe de ring op de beste manier
kan worden ontsloten, ook op de E313.

Wat de uitwerking betreft van de tactische studie E313 wordt er gewerkt aan een bestek tot
opstart van een plan-MER om te bekijken wat de meest bestendige oplossing is voor het
wegvak tussen de R1 en het knooppunt in Ranst. Dat neemt niet weg dat om een tijdelijke
spitsstrook te realiseren op het wegvak tussen Borgerhout en Ranst, er vergunningen en een
aparte plan-MER nodig zijn.

Vandaag is dat een eerste project om te bekijken wat de effecten ervan zijn en of het nuttig is
om daarin te investeren, ook op andere plaatsen, ondanks het feit dat er op andere plaatsen
infrastructurele moeilijkheden zijn. Wat mij betreft, is het de realisatie van een project dat
zeer de moeite waard is en waarvan we de resultaten zeer goed en realistisch moeten
monitoren. Er is gevraagd om het te bekijken, maar het in de praktijk realiseren is ook nuttig
om de effecten op het terrein te kunnen meten en na te gaan of het de moeite is om het op
andere plaatsen in te voeren.

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Minister, ik dank u voor het antwoord. Ik ben het volmondig eens
met het feit dat een dergelijke spitsstrook enkel zin heeft stroomafwaarts en niet
stroomopwaarts. Dat bleek ook uit de tactische studie E313. In de ochtendspits naar
Antwerpen is het links uitvoeren naar de ring een probleem. Daar zit de bottleneck. Als je dan
de E313 zou verbreden met een spitsstrook, dan sta je naast elkaar in de file in plaats van
achter elkaar en daar win je geen minuut tijd mee. Daar heeft het geen enkele zin om
bijvoorbeeld de vrije busbaan op te offeren voor een bijkomende rijstrook. In de omgekeerde
richting kan dat wel relevant zijn, omdat blijkt dat zelfs tot en met de Kennedytunnel er al
files zijn omwille van de beperkte uitstroom richting E313 in de avondspits.
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Ik neem akte van het feit dat de juridische diensten zeggen dat er geen project-MER nodig is.
Ik stel alleen maar vast dat de Nederlandse Raad van State daar voor de Nederlandse situatie
anders over denkt. In het kader van zo’n plan-MER voor de E313 denk ik echt wel dat we alle
mogelijke maatregelen tegen elkaar moeten afwegen, omdat we daar met een beperkte zate
zitten. De E313 zit op het vak tussen Ranst en de Antwerpse ring gesandwicht tussen
enerzijds het Rivierenhof, een van de weinige groene longen die Antwerpen heeft, en
anderzijds de hoogbouw in Deurne langs de Wouter Haecklaan. Er is daar echt geen ruimte
om te verbreden.

Er moet heel zorgvuldig afgelijnd worden waarvoor we de ruimte ter beschikking stellen. De
Lijn heeft daar bijvoorbeeld plannen voor een sneltramverbinding richting Wommelgem,
komende uit de premetrotunnel, in het kader van het LIVAN-project. De NMBS heeft dan
weer plannen voor zijn tweede goederenspoorontsluiting, die volgens de initiële trajecten
voor een stuk parallel loopt met de E313 tussen het rondpunt in Wommelgem en het
Muizenbos in Wijnegem, waarna het tussen Ranst en Broechem afdraait richting Lier.
Daarbovenop komen nog de plannen van de tactische studie E313 voor bijkomende
rijstroken. Dat is allemaal niet combineerbaar. We zullen dus keuzes moeten maken.

Ik hoop dat in de plan-MER voor de E313 die verschillende keuzemogelijkheden tegen elkaar
worden afgewogen, in elk geval ook met respect voor de leefbaarheid van Antwerpen en de
beperkte mogelijkheden die er zijn inzake uitbreiding, gelet op de leefbaarheid van de
hoogbouw in Deurne en het gebied Rivierenhof langs de andere kant van de E313.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Ik wil nog een nieuw element toevoegen. Als er wordt
gekeken naar toekomstige proefprojecten op andere wegen, is het misschien nuttig om eens te
kiezen voor een variabele spitsstrook. Wij denken op dat vlak nog altijd veel te statisch. Als
men dan toch met dat elektronische verkeersmanagement bezig is, wil ik verwijzen naar de
Verenigde Staten, waar men met variabele spitsstroken werkt die, afhankelijk van de files, in
een bepaalde richting worden aangepast en verlegd.

Bij ons moet daarvoor natuurlijk wel een heraanleg gebeuren. Daarom geef ik dat idee mee
voor toekomstige heraanleg en toekomstige wegenwerken. Met dat systeem halveert men de
benodigde ruimte en moet men niet in iedere richting een spitsstrook aanleggen, maar
bijvoorbeeld een bepaalde ruimte in het midden die wordt opengesteld afhankelijk van de
richting van de file. Dat is een idee dat we hier in het verleden al hebben besproken, en dat
kan worden meegenomen.

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Het idee van zo’n wisselstrook is destijds ook voor de E313
opgeworpen door Willy Miermans, maar net omdat het in de ochtendfile geen nut heeft om
een bijkomende strook aan te leggen, omdat de bottleneck verderop zit, biedt dat hier geen
oplossing. Dat concept kan in theorie wel zijn nut bewijzen voor andere infrastructuurwerken,
maar in dit geval zet dat mijns inziens weinig zoden aan de dijk.

De voorzitter: Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers: Minister, ik dank u voor het antwoord en voor de actie rond deze
spitstrook. Dat kan zeker al wat verhelpen. Ik ben daar zeer positief over. Wij kijken
natuurlijk ook altijd naar de toekomst en naar verdere ingrepen. Wij kijken dan ook uit naar
bijkomende maatregelen in de toekomst.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Wat de vergunningen betreft, mijnheer Martens, heb ik nagevraagd
wat het verschil is. De redenering is zeer duidelijk. Het gaat hier om de realisatie van iets dat
zonder bouwvergunning gerealiseerd kan worden. Vorige week is ook het rapport voorgesteld
dat stelt dat we voor bepaalde infrastructuurwerken die realiseerbaar zijn, niet nodeloos veel
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procedures moeten doorlopen als het niet nodig is. Hier zit je met een project dat in se niet
bouwvergunningsplichtig is. Dat is de reden waarom er geen project-MER noodzakelijk is.

Dat neemt niet weg dat we de problematiek E313 niet mogen verengen tot de creatie van een
spitsstrook op bepaalde uren van de dag tussen de aansluiting op de Antwerpse ring en Ranst.
Ik denk dat iedereen hier die bekommernis deelt. Er zijn hier al een aantal ontwikkelingen
opgesomd, maar ik heb het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) nog niet gehoord. Dat
komt er ook nog eens bij. Er zijn dus heel veel ontwikkelingen en we moeten daar zorgvuldig
mee omgaan.

Als het daarover gaat, is het evident dat een milieueffectenrapportage noodzakelijk is. Maar
wat dit kleine extra puzzelstukje betreft, dat voorbeeldstellend kan zijn voor Vlaanderen en
dat een duidelijk beeld kan geven van hoe dit bijdraagt tot de afwikkeling van het verkeer
tijdens de avondspits, is het belangrijk dat we dat dit jaar kunnen realiseren, zodat we
volgend jaar al kunnen evalueren om er dan al dan niet nog enkele nieuwe te installeren.

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Minister, ik dank u voor de verduidelijkingen en ik hoop dat we dit
jaar al kunnen inaugureren.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Eric Van Rompuy tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het toestaan van commerciële
kortingen bij taxibedrijven

De voorzitter: De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy: Voorzitter, minister, collega’s, het is misschien vreemd dat ik,
na zoveel jaren in het parlement, een vraag stel over de commerciële kortingen bij
taxibedrijven, maar ik ben ook schepen van Financiën van de gemeente Zaventem, en we
zitten daar met het probleem dat onze taxibedrijven op de luchthaven van Zaventem in
concurrentie staan met de taxibedrijven van Brussel en Wallonië.

Er gelden andere bepalingen in Wallonië en Brussel. In Wallonië is er een decreet, in Brussel
een ordonnantie, in verband met de commerciële kortingen op taxitarieven. Onze
taxibedrijven hebben heel wat klachten op de luchthaven. Ik heb met hen gesproken. Ze zijn
nu in onderhandeling met de minister. Mijn vragen hebben betrekking op het toestaan van
commerciële kortingen bij die taxibedrijven. Er zijn onderhandelingen tussen de sector en de
minister. Ik heb mijn vraag al een paar weken geleden ingediend. Ik geloof dat in de jongste
dagen nog verder onderhandeld is.

Volgens het decreet op het personenvervoer van 2001 heeft het parlement beslist om de
bevoegdheid voor het bepalen van de tarieven bij de gemeenten te laten. In de meeste
gemeenten is er slechts één tarief mogelijk en kunnen hierop commerciële kortingen worden
toegestaan, maar enkel op factuur. De beroepsvereniging van taxiuitbaters GTL die in heel
Vlaanderen actief is, ook aan de kust, ook in Limburg, dringt erop aan de regeling inzake
commerciële kortingen te versoepelen en in de mogelijkheid te voorzien voor de uitbaters om
commerciële kortingen toe te staan voor belangrijke klanten mits naleving van eventuele
beperkingen opgelegd door de gemeente, bijvoorbeeld geen kortingen toegestaan op de
taxistandplaats.

De uitbaters willen graag meer ruimte inzake die kortingen omdat ze moeten concurreren met
de Brusselse taxi’s. In Limburg geldt dezelfde vraag: voor vervoer vanuit Hasselt naar de
luchthaven van Bierset of de TGV in Luik moeten ze concurreren met Waalse taxi’s. De
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nabijheid van de taalgrens vormt vaak een hinderpaal omdat er in Brussel en Wallonië andere
regels gelden.

Hoe komen we tot een aanpassing van het besluit van 18 juli 2003? We zouden aan artikel 2,
paragraaf 3, in fine kunnen toevoegen dat de commerciële kortingen ook mogelijk zijn voor
de grote klanten. U kent het probleem, minister.

De taxiuitbaters hebben een taxameter gekocht om dat allemaal te kunnen verwerken.
Sommige meters kunnen dat echter niet aan. Men moet in het slechtste geval zelfs overgaan
op nieuwe taxameters om dat probleem te kunnen opvangen. Er zijn dus heel wat technische
problemen. De sector vraagt om een stand van zaken. Hoe kan aan die moeilijkheden worden
verholpen zodat ze commercieel kunnen blijven? Bij ons ligt het probleem vooral in
Zaventem-luchthaven.

De beroepsvereniging heeft contact opgenomen met mij, daarom stel ik deze vraag om uitleg.
Er is al heel wat bereikt via de onderhandelingen, maar dit blijft een zwaar knelpunt.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Ik sluit me aan bij de vraag. Ik herinner me, minister, dat we het
bij de bespreking van de beleidsnota ook hebben gehad over de taxibedrijven en de
inschakeling van deze vorm van privaat openbaar vervoer. U hebt toen gezegd dat er
problemen waren met de taxameter. Dat technische probleem zou op korte termijn worden
opgelost. U was aan het sleutelen aan een nieuw besluit.

Ik wil er sterk voor pleiten dat u die commerciële kortingen mogelijk maakt. Dat zou de
taxibedrijven dan in elk geval toelaten om te differentiëren in hun prijzen. De ritten kunnen
immers sterk verschillen tussen stad en platteland.

Als u die commerciële kortingen mogelijk maakt in het nieuwe decreet, dan moet de
bevoegdheid van de gemeente om dit mee goed te keuren, behouden blijven. Als de tarieven
worden goedgekeurd door de gemeenten, wat vandaag het geval is, en de commerciële
kortingen zouden worden overgelaten aan de commerciële context van het bedrijf, dan vrees
ik een gebrek aan transparantie. Het wordt dan voor de gebruiker onduidelijk of er een
korting is. Zeker in de grootstedelijke gebieden kan via de commerciële kortingen deze vorm
van privaat openbaar vervoer ingeschakeld worden in het lokaal mobiliteitsbeleid. Dat kan
alleen maar indien u die gemeenteraden toelaat om ook op het vlak van de commerciële
kortingen een beleid te ontwikkelen en dus toestemming te geven om al dan niet een korting
te geven. Ik vraag dus om de gemeentebesturen hun bevoegdheden niet te ontnemen.

De heer Jan Peumans: In het vorige regeerakkoord stond de mogelijkheid om 27
verschillende tarieven voor taxivervoer in te voeren. Dat gebeurde toen in het kader van de
verschillende doelgroepen. Het was ook een vervanging van het dure concept van de
belbussen.

De taxitarieven zijn bepaald. Gent kan dus geen tarieven rekenen die 50 percent lager liggen
dan in Antwerpen. Hoe komt het dat het goede idee, waarover mevrouw De Ridder toenmalig
minister Van Brempt herhaaldelijk heeft ondervraagd, nooit van de grond is gekomen,
hoewel het een heel interessant concept is? Het sluit gedeeltelijk aan bij de vraag van de heer
Van Rompuy. Taxi’s zouden immers op een heel flexibele manier ingeschakeld kunnen
worden.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mijnheer Van Rompuy, het klopt inderdaad dat ik, sinds ik minister
van Mobiliteit ben geworden, de taxisector al een aantal keren heb ontvangen. Die mensen
hebben mij een aantal pijnpunten voorgelegd.

De situatie in Brussel is nog specifieker. Daar zijn nog extra problemen. Zo zijn er technische
problemen om de taxameter goed geïnstalleerd te krijgen.
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In 2008 en 2009 heeft de Vlaamse Regering de overgangsperiode voor de installatie van de
randapparatuur in de taxi’s verlengd tot eind 2009 om te vermijden dat er een
monopoliepositie zou worden gecreëerd. In december heb ik aan de Vlaamse Regering
voorgesteld om de overgangstermijn nog een laatste keer met 6 maanden te verlengen, tot 30
juni 2010.

Dat is gebeurd om de installatie van de vereiste apparatuur geordend te laten verlopen, om de
markt op geen enkele wijze te ontwrichten, en om de exploitanten toe te laten de financiële
investering te spreiden in de tijd. Ik heb toen ook aangekondigd dat ik van die overgangs-
periode gebruik zou maken om een besluit voor te leggen aan de Vlaamse Regering waarbij
een aantal technische bepalingen die zijn opgenomen in het Taxibesluit over de taxameter en
de randapparatuur zou worden aangepast aan de reële mogelijkheden van de apparatuur die
nu op de markt wordt gebracht. Daarna kan dan, ook door de steden en gemeenten, een
volwaardig taxibeleid worden gevoerd. Intussen is het duidelijk dat ook het invoeren van
commerciële kortingen mogelijk gemaakt moet worden.

Gisteren heb ik nog een beroepsvereniging ontvangen. In het kader van het te wijzigen
Taxibesluit moet de mogelijkheid om commerciële kortingen in te voeren opgenomen
worden, bij voorkeur binnen de termijn waarbinnen zij alles geïnstalleerd moeten hebben.

De heer van Rouveroij heeft daarnet ook de vraag gesteld hoe vrij we iedereen daarin laten.
Daarover bestaat nog wat tegenstrijdigheid. Enerzijds is er de mening van de commerciële
exploitanten die daarin heel duidelijk zijn. Zij willen de vrijheid om die kortingen te kunnen
geven aan hun grote klanten. Zij willen daar de nodige soepelheid. De Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is een andere mening toegedaan. Ik weet nog niet
hoe we dit precies zullen oplossen. Er is echter een aantal decretale beperkingen.

Artikel 26 van het decreet bepaalt heel duidelijk dat de gemeenteraad de toepasselijke
tarieven vaststelt. Als de algemene vergunningsvoorwaarden geen tarieven voorschrijven,
stelt het college de tarieven vast op voorstel van de exploitant. De link met de gemeenteraad
is er dus altijd. In het besluit kan dus een commerciële korting worden toegestaan, maar dan
nog moet die worden bevestigd door de lokale autoriteiten.

Ik heb hierover ook overlegd met de VVSG. Zij zijn positief gestemd over de mogelijkheid
tot het invoeren van commerciële kortingen, maar zij vinden het wel belangrijk dat de
gemeenteraad of het college die goedkeurt, dat die voor iedereen gelijk zijn en dat die
geafficheerd worden. De VVSG heeft bezwaren tegen het omkeren van het principe dat de
gemeenten nog enkel de mogelijkheid hebben om de commerciële tarieven in te perken.

Een ander probleem is de affichering van de door de exploitant bepaalde tarieven. Artikel 25
van het decreet bepaalt dat de tarieven in elk voertuig zichtbaar uitgehangen moeten worden.
Nu maakt de gemeente tariefkaarten om in de taxi’s uit te hangen. Als zij het tarief niet meer
vaststelt of daar niet meer bij betrokken is, dan kan zij ook die kaarten niet meer maken.

Er is ook nog de wet op de handelspraktijken die bepaalt in artikel 2, paragraaf 2: “Elke
verkoper die aan de consument diensten aanbiedt, moet het tarief hiervan schriftelijk,
leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aanduiden.” De gebruiker van een taxi heeft het
recht op duidelijkheid over de taxitarieven. Dat is eigen aan de functie van de taxidiensten.

Wat de mogelijkheid betreft tot invoering van de commerciële tarieven, kan ik duidelijk zijn.
Dat besluit passen we aan. Wat de vraag betreft wie nu wat doet en in welke volgorde, zijn
we decretaal gebonden aan een aantal regels. Als we die spelregels willen veranderen, moeten
we het decreet veranderen. De vraag is of dat wenselijk en opportuun is.

Wanneer het besluit er is en wanneer men binnen het decretale kader blijft, dan zijn
commerciële kortingen in de zeer nabije toekomst mogelijk. Ze moeten wel blijven
goedgekeurd worden door de gemeenten en openbaar gemaakt worden.
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De huidige discussiepunten gaan over de vraag wie de prioriteit heeft. Ik heb het decretaal
kader geschetst. Het is de bedoeling dat we zo snel mogelijk de eindknopen definitief
doorhakken.

De voorzitter: De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy: Die taxibedrijven concurreren ook vaak met andere. In
Zaventem concurreren ze met Brussel. In Hasselt concurreren ze met Luik en in Antwerpen
met Nederland. Zij proberen zo concurrentieel mogelijk te zijn. Minister, ik dank u dat u die
commerciële kortingen toestaat, maar zij willen proberen die te differentiëren naar grote
klanten.

Het is een hele problematiek. Ik ben geen taximan. Er zijn heel veel technische moeilijkheden
om alles via de taxameter te laten verlopen. Sommigen zeggen dat alles via die taxameter
moet, omdat we anders het risico lopen op fraude, maar aan de andere kant kunnen bepaalde
taxameters niet alles aan. Men zou uitbaters kunnen verplichten om andere toestellen te
kopen, maar die kosten 2000 à 3000 euro. Dit zijn allemaal technische zaken, ik ben daar niet
van op de hoogte, ik ben geen taxiuitbater. (Opmerkingen van minister Hilde Crevits)

Mijn vraag is om hiervoor een oplossing te vinden. In mijn gemeente spreekt men over ‘de
piraten van Brussel’, omdat die kunnen werken met kortingen omdat er een ordonnantie is die
dat toestaat, terwijl bij ons alles heel gereglementeerd is. De vrees is dat er hierdoor een
concurrentieel nadeel zal ontstaan. De onderhandeling wordt gevoerd tussen u en uw kabinet
en de uitbaters. Ik hoop dat het tot een aanvaardbare regeling komt.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Om elkaar goed te begrijpen, wat is het verschil tussen
tariefdifferentiatie en commerciële korting? Vandaag zijn er meestal tarieven I en II, enkel of
dubbel tarief op basis van een perimeter. (Opmerkingen van de heer Jan Peumans)

Het verschil zit dus in de zones. In de toekomst zal de taxameter toelaten om veel meer zones
te hebben en om op allerhande manieren via de taxameter een beleid te voeren, hetzij een
commercieel beleid van het bedrijf, hetzij een aansluiting op een beleid dat door de gemeente
wordt gewenst.

De commerciële tarieven staan daar nog eens naast. In de enge zin van het woord begrijp ik
onder ‘commercieel tarief’ dat het bedrijf ten overstaan van grote afnemers een korting geeft.
We zijn het daar toch over eens?

Minister Hilde Crevits: Maar wie dat is, moet niet geweten zijn. Als de gemeente erkent dat
grote klanten kortingen kunnen krijgen, dan is dat zo. Als we binnen het huidige decretale
kader blijven, dan moeten we het zo doen. Als het decretale kader veranderd wordt, kunnen
we in de situatie komen waarbij wordt beslist dat men commercieel vrij is, maar dat de
gemeente kan beperken. Dat is dus een omkering van wat er nu in het decreet staat. Ik heb
daar nog geen keuze in gemaakt – trouwens, over decreten moet door het parlement worden
gestemd. Ik wil toch duidelijk maken binnen welk kader we ons bevinden. Het kan worden
toegestaan binnen de huidige context, maar dan moet het door de gemeente bevestigd
worden. Als u het omgekeerd wilt doen, dan moet het decreet eerst veranderd worden.

De voorzitter: Mevrouw Fournier heeft het woord.

Mevrouw Martine Fournier: Minister, ik heb een praktische vraag. Als er een korting door
de gemeenteraad wordt vastgelegd, is dan ieder taxibedrijf, ook een individuele zelfstandige
die met een taxi rijdt, verplicht om die korting te geven? (Opmerkingen van minister Hilde
Crevits)

Iedereen moet dat dan volgen, ook al is men geen vragende partij om die korting te geven?

Minister Hilde Crevits: Het zijn grote commerciële kortingen.
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Mevrouw Martine Fournier: Een kleine zelfstandige zal die korting dus ook moeten geven
indien die wordt vastgelegd door de gemeente?

Minister Hilde Crevits: Ik zal niet vooruitlopen op de zaak. U moet natuurlijk ook de
omvang zien, commerciële kortingen zijn geen kortingen die te allen tijde moeten worden
gegeven, maar onder bepaalde voorwaarden en bij de realisatie van een bepaalde omzet.

Het decreet is vrij duidelijk: we zitten met handelspraktijken waarbij de affichering duidelijk
moet zijn. De weg via de gemeenteraad kan nu nog niet worden gevolgd, want er is nog niet
in dergelijke kortingen voorzien, we moeten eerst ons besluit nog maken.

Mevrouw Martine Fournier: Er is toch een onderscheid tussen heel grote taxibedrijven en
kleine bedrijven die niet veel grote klanten hebben.

De voorzitter: Minister, deze vraag om uitleg wijst er ook op dat het decreet op het
Personenvervoer al dateert van 2001. Een van de opdrachten van onze commissie zal zijn dat
we eens moeten bekijken of er geen decreten zijn – en ik zeg nu niet dat dit decreet daartoe
behoort – die eens moeten worden geëvalueerd omdat er bij de concrete toepassing op het
terrein een aantal dingen naar boven komen die achterhaald zijn, zaken die misschien anders
moeten worden ingevuld. In het actieplan van uw voorzitter staat dat we zullen proberen om
bij wijze van experiment in een commissie elk jaar één decreet effectief te evalueren en te
bekijken welke decretale veranderingen nodig zijn, maar het kan natuurlijk zijn dat het
decreet perfect blijkt te zijn.

De heer Jan Roegiers: Voorzitter, 14 dagen geleden hebben we dat gedaan naar aanleiding
van de hoorzitting met de gouverneurs. Toen hebben we gevraagd of het oprichtingsdecreet
nog actueel is en het antwoord luidde dat er niets aan gewijzigd moest worden. Ons werk van
dit jaar is dus al achter de rug. (Gelach)

Minister Hilde Crevits: Het is belangrijk dat de hele story over de taxameter en de
technische aspecten ervan, beëindigd wordt. Voor mij is het heel belangrijk dat hij
geïnstalleerd geraakt en dat we ermee kunnen beginnen te werken. We zijn hier nu al zo lang
mee bezig.

Ik heb er totaal geen probleem mee dat zodra alles geïnstalleerd is en werkt, we op het einde
van het jaar een evaluatie doen. Mij niet gelaten, het is trouwens het parlement dat beslist wat
er zal gebeuren. We discussiëren nu al zo lang, het is dus van belang dat we overgaan op de
praktische implementatie en uitwerking. Of het decreet al dan niet moet worden gewijzigd,
zal de toekomst uitwijzen.

De heer Sas van Rouveroij: We mogen er dus niet van uitgaan dat voor 30 juni het decreet
van 2003 sowieso wordt gewijzigd?

Minister Hilde Crevits: Mijnheer van Rouveroij, om een decreet te wijzigen, is het
parlement nodig, dus als er een consensusvoorstel is...

– De heer Jan Roegiers treedt als waarnemend voorzitter op.

Het taxibesluit moet er sowieso komen – tenzij mijn collega’s in de regering me daar de
toestemming niet voor zouden geven –, en dan zal er worden gekeken of het opportuun is om
het verzoek van de heer Van Rompuy al dan niet mee te nemen. Als dat niet gebeurt, kan er
sowieso nog een evaluatie gebeuren nadien. Vandaag kan ik hierover nog geen uitspraak
doen, want de onderhandelingen lopen nog. We zijn nog met de finetuning bezig, we moeten
nog bepalen wat we precies nodig hebben en wat niet.

Ik wil vandaag dus geen uitspraken doen zoals: “ik wil het decreet per se wijzigen”. Ik zeg
alleen dat als we het voorstel van de heer Van Rompuy willen realiseren, we het decreet
moeten aanpassen, maar het systeem van commerciële kortingen kunnen we perfect invoeren
zonder het decreet aan te passen, maar door het in een besluit te gieten. Indien we beslissen
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om geen decreetsaanpassing te doen, dan kunnen we perfect een evaluatie doen na 8 of 10
maanden.

Ik ben ook wel benieuwd wat er gebeurt als die taxameter overal is geïnstalleerd. Dit is het
laatste uitstel. Na juni zullen we sowieso overal met hetzelfde systeem zitten. Ik ben
benieuwd hoe het zal werken. Misschien komen er nog een aantal vragen uit voort. Het is iets
dat permanent in evolutie is.

De heer Sas van Rouveroij: De commerciële korting kan dus binnen het bestaande besluit?

Minister Hilde Crevits: Neen, die kan binnen het bestaande decreet! Er is een decreet en er
is een besluit. Als het decreet niet wordt gewijzigd, dan kan het perfect binnen het taxibesluit.
Het decreet moet nog een besluit kennen en daarin kunnen we in de mogelijkheid voorzien.
Als u wilt dat de mogelijkheid om commerciële kortingen toe te kennen, niet meer door de
gemeenteraad moet worden goedgekeurd, maar dat de gemeenteraad enkel nog kan beperken,
dan moet u artikel 26 van uw decreet wijzigen. Het decreet is geen beperking om een besluit
te nemen waarbij de mogelijkheid ingevoerd wordt. Als u binnen de bestaande decreets-
contouren blijft, dan kan dat. Wilt u dat niet, wilt u dat alles wat soepeler wordt, en dat de
commerciële kortingen niet meer door de gemeenteraad worden vastgelegd, iets waarvoor
mevrouw Fournier daarjuist een goed argument gaf, dan moet u het decreet wijzigen.

De voorzitter: De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy: Voorzitter, het overleg is nog bezig en ik ben natuurlijk geen
‘taxidriver’, maar de commerciële kortingen worden via de taxameter of randapparatuur
ingebracht, met dien verstande dat de uiteindelijke berekening van de te betalen prijs gebeurt
in de taxameter. De gegevens die worden ingebracht in de randapparatuur zijn beveiligd in de
taxameter. Nu, die taxameters laten ook niet alles toe. Een aantal mensen zou nieuwe
toestellen moeten kopen van 2000 à 3000 euro. De administratie zegt dat dat geen probleem
is, maar dat is natuurlijk wel een enorme investering.

Ik ken de situatie niet in Hasselt, Gent of Antwerpen, maar in Zaventem zitten we natuurlijk
met de directe concurrentie van taxi’s die in Brussel volgens een bepaald systeem
functioneren. Er is sprake van enorme piraterij. Het is juist op de luchthaven dat er vaak met
grote klanten wordt gewerkt. Dat verklaart ook waarom ik u deze vraag hier stel, want ik ben
ook schepen van Financiën in Zaventem en de gemeente stelt de tarieven vast. De
betrokkenen zijn heel blij dat het overleg goed vordert, maar op dat punt blijven ze toch nog
met een aantal vragen zitten.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Sophie De Wit tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de aannemers bij het uitvoeren van
wegenwerken

De voorzitter: Mevrouw De Wit heeft het woord.

Mevrouw Sophie De Wit: Voorzitter, van de taxi terug naar de E313 en het onderhoud van
de wegen. Minister, het is eigenlijk een beetje herkauwen. Een aantal zaken zijn al wel aan
bod gekomen, maar ik zou toch nog graag mijn vraag stellen.

Tijdens het actualiteitsdebat dat we hebben gehad over het onderhoud van de wegen, zijn toch
nog een aantal aspecten niet aan bod gekomen, ook omdat bij sommige zaken misschien wel
namen werden genoemd en dat eigenlijk niet aan bod diende te komen in een plenaire
vergadering. Toch zijn er een aantal vragen over te stellen. Ik wil heel duidelijk maken dat ik
niemands proces wil maken, maar ik vind dat we daar objectief en kritisch vragen over
mogen stellen.
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Om te beginnen gaat het over de aannemer die de herstellingswerken aan de E313 heeft
uitgevoerd. Het beeld met het truweel zullen we niet gauw vergeten. Er blijkt dat het ging
over een kleinere aannemer, die niet in staat was dergelijke werken uit te voeren, met twintig
personeelsleden en één kiepwagen, met een beperkte capaciteit. Eigenlijk wist die dat wel,
maar blijkbaar is dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ontgaan. Er is echter meer
aan de hand. Niet alleen was die aannemer niet in staat die werken uit te voeren, hij werd
blijkbaar ook niet meer geacht dat te doen, omdat zijn onderhoudscontract afgelopen was. Die
mensen hebben dat hebben gedaan in onderaanneming voor een andere firma, die het wel
moest doen. Zo hebben we de heel bizarre situatie gekregen dat een kleine aannemer die dat
niet meer moest doen en het eigenlijk niet kon doen, dit deed voor een andere aannemer.
Bovendien is die eerste aannemer een onderdeel van de Groep Audenaert. We weten dat er
ter zake al een uitspraak en een veroordeling is geweest. Er zijn opmerkingen over de
kwaliteit van de uitvoering van die werken. Ik blijf daar toch met een aantal vragen zitten.

Minister, u hebt gezegd een gedetailleerd rapport te zullen vragen over de juridische
werkwijze bij overheidsopdrachten, onder meer wat de Groep Audenaert betreft en hoe die
opdrachten in de wacht werden gesleept. U stelde dat we die resultaten eerstdaags zouden
kunnen verwachten.

Die problemen op de E313 waren een bijkomende illustratie van de problemen met de
asfaltering en het reglement in kwestie. Het probleem is daarnet al aan bod gekomen: in een
bepaalde periode van het jaar kan er geen asfalt worden gelegd. Men heeft dus warm Duits
gietasfalt laten komen. Hier is dat gesloten, maar blijkbaar kan dat daar wel. We zijn dus
afhankelijk van die Duitse lading asfalt. Dat lijkt me niet meer van deze tijd. Ik heb daar
vragen bij.

Ten slotte heb ik nog een opmerking opgenomen over hoe een en ander mank loopt, omdat
die bij het geheel past. Dan gaat het niet over asfalt of de aannemer, maar over de verlichting
op de Vlaamse wegen. Toen er een bestelling voor energiezuinige lampen moest gebeuren,
heeft de Inspectie van Financiën die bestelling tot tweemaal toe afgewezen. Pas een derde
maal is de inspectie erop ingegaan, waardoor er een achterstand is.

Was u ervan op de hoogte dat die kleinere aannemer Algrobo de werkzaamheden aan de
E313 uitvoerde? Zo ja, waarom werd dan niet opgetreden? Indien dat niet het geval was,
welke stappen zult u zetten om een dergelijke toestand in de toekomst te vermijden? We
hebben daar natuurlijk daarnet al deels een antwoord op gekregen, in de voorstelling die werd
gegeven. Is het rapport over de werkzaamheden van de Groep Audenaert al beschikbaar? Dan
gaat het over de vraag hoe die firma aan die aanbestedingen en opdrachten is gekomen.

Vindt u het nog steeds opportuun te stellen dat er tussen 1 december en 1 maart geen asfalt
mag worden gelegd? Moeten we dan afhankelijk blijven van de Duitse aanvoer van warm
asfalt? U hebt gesteld dat die asfaltreglementering zou worden herzien. Kan dit aspect dan
ook niet mee in overweging worden genomen? We hebben er daarnet al akte van genomen
dat er veeleer voor beton zal worden gekozen, maar dan is er natuurlijk de problematiek van
het omgevingslawaai.

Ten slotte had ik graag van u vernomen wat de argumentatie van de Inspectie van Financiën
is geweest om tot tweemaal toe een bestelling van energiezuinige lampen te weigeren.
Waarmee zijn we in dit land in godsnaam bezig als dat allemaal kan en er bijkomende
achterstand ontstaat bij werken die toch wel nuttig en zinvol zijn? Wat kan worden gedaan
om ook dat in de toekomst te vermijden?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, mevrouw De Wit, zoals ik hier al heb gezegd, en ook in
de plenaire vergadering, dat beeld met dat truweeltje zal ook bij mij zeer lang in het geheugen
gegrift staan. Dat was absoluut geen gelukkige beeldvorming.
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Zoals aangekondigd heb ik aan de juridische diensten een verslag gevraagd van wat daar nu
eigenlijk is gebeurd en om te bepalen of er al dan niet fouten zijn gemaakt. Wat die
onderhoudswerken betreft, werd formeel opdracht gegeven aan de aannemer ABOG om
dringende herstellingswerken uit te voeren. Omdat de asfaltcentrales nog niet in productie
waren, kon die aannemer de eerste dagen niet aan gietasfalt in bulk komen. Hij heeft dus de
firma Algrobo ingeschakeld als onderaannemer met broodjesasfalt, zoals dat heet. Dat gaat
dus over kleine hoeveelheden.

De erkenning van Algrobo voldeed voor de werken die door hem werden uitgevoerd.
Aangezien het ging over een opdracht van werken, is de wetgeving op de erkenning van de
aannemers van toepassing. De onderaannemer Algrobo voldeed ook aan de vereisten voor
erkenning. Dat meldt de juridische dienst me althans in zijn verslag. Voor het Agentschap
Wegen en Verkeer was er dus geen grond tot uitsluiting. De juridische dienst van het
agentschap heeft me dat op 5 februari bevestigd. Ik kan hier alleen maar meedelen wat me
werd gemeld.

Het is niet zo dat er een verbod is om tussen 1 december en 1 maart asfalt te leggen. Dat er in
de wintermaanden geen asfalteringen worden uitgevoerd, staat in Standaardbestek 250. Dat
staat dus niet in een of ander decreet of een of andere wet. Die bepaling geldt niet enkel voor
toplagen. In het algemeen worden er immers minimumtemperaturen vastgelegd vanaf
wanneer asfaltlagen op een goede manier, volgens de regels van de kunst mogen worden
aangelegd. Er is een werkgroep die zich nu over die bepalingen van dat standaardbestek
buigt. Zoals u weet, is het bestek momenteel aan herziening toe. Daar worden al een tijdje
gesprekken over gevoerd. Er is bijzonder uitvoerig gediscussieerd over die bepaling.

Wat een paar weken geleden is gebeurd, en zeker de winterse toestanden, heeft die discussie
nog wat aangewakkerd. De werkgroep blijft echter bij de eindconclusie dat geen toplagen
aanleggen in de winterperiode, de beste garantie biedt om goed aangelegde toplagen te
krijgen. Die toplaag is de meest kritische asfaltlaag, omdat ze rechtstreeks met het verkeer in
contact komt. Daarom moet die toplaag toch onder vrij fatsoenlijke omstandigheden kunnen
worden aangelegd. Gemiddeld genomen komen die omstandigheden niet voor in de winter.

De asfaltreglementering bestaat uit twee onderdelen. Een eerste onderdeel heeft te maken met
de controle op de productie van de mengsels. Daar bestaan nu al allerlei reglementen over,
maar er wordt bekeken of dat niet op een betere manier kan worden georganiseerd. U weet
dat ik ook al in de plenaire vergadering heb gezegd dat, in plaats van allerhande mengsels
voor te schrijven, we een resultaatsverbintenis zouden kunnen maken, waarbij een resultaat
wordt gegarandeerd over een bepaalde periode. Dat maakt dus ook deel uit van die discussie.

Het tweede onderdeel heeft te maken met de controle op de uitvoering. Een bepaling dat
toplagen niet in de winter mogen worden aangelegd, hoort daar in strikte zin eigenlijk niet in
thuis. Dat heeft niets te maken met de controle op de uitvoering. Maar goed, de werkgroep is
tot de conclusie gekomen dat het in de winter veeleer zeldzaam is dat de omstandigheden
goed genoeg zijn om op een goede wijze te asfalteren. De werkgroep vindt het dus eigenlijk
wel opportuun om die bepaling te behouden, maar daarover is nog geen eindbeslissing
genomen.

Dan komen we bij de Inspectie van Financiën en de lampen. Op 8 mei 2008 werd een
openbare aanbesteding gehouden voor de levering van natriumlagedruklampen voor de
verlichting van gewestwegen. De enige inschrijving werd ingediend door de nv Philips voor
een bedrag van 2.109.292,57 euro, btw inbegrepen. Ik geef u de details zodat alles duidelijk
is. De eenheidsprijzen voor deze aanbestedingen lagen tot 26 percent hoger dan de niet-
geïndexeerde prijzen van 2004.

De Inspectie van Financiën stelde in haar advies van 10 december 2008 dat een prijsstijging
van 26 percent wees op een monopoliehouding en stelde een heraanbesteding voor. Op 17
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maart 2009 gaf ik mijn akkoord om geen gevolg te geven aan de openbare aanbesteding en
om een onderhandelingsprocedure te starten met de nv Philips.

De nv Philips diende op 29 april 2009 een offerte in voor een bedrag van 1.957.522,27 euro,
btw inbegrepen, in het kader van de onderhandelingprocedure. De Inspectie van Financiën
vroeg op 5 juni 2009 om een advies te laten geven door de afdeling Algemene Technische
Ondersteuning (ATO) en stelde dat er beter moest worden onderhandeld.

Op 22 juni 2009 heeft de afdeling ATO een advies overgemaakt aan de Inspectie van
Financiën. Ik heb dat advies opgevraagd. ATO kwam tot dezelfde vaststellingen als het AWV
in het gunningverslag. De eenheidsprijs van de natriumlagedruklampen is met 8,4 percent
gedaald ten opzichte van die van de niet-gegunde openbare aanbesteding volgens bestek, of
een daling met 137.720 euro voor 44.000 lampen per jaar. Er is een stijging van de loonlast,
de pensioenlast en de prijs en die worden mogelijk onvoldoende opgevangen door de
herzieningen die zijn voorgeschreven in het bestek. ATO stelde eveneens vast dat de prijzen
van natriumlagedruklampen die door het Waalse Gewest en Eandis betaald worden,
respectievelijk 6,1 percent en 12,8 percent hoger zijn dan de eenheidsprijs bedongen voor de
Vlaamse overheid, namelijk 34 euro per lamp, exclusief btw.

Dit alles heeft geresulteerd in een nota van het AWV van 22 juni 2009 aan de Inspectie van
Financiën. Daarin staat dat de onderhandelingen ernstig werden aangepakt, met slechts
onbelangrijke wijzigingen inzake de inhoud van de opdracht zelf. De prijsdaling van 8,4
percent voor de natriumlagedruklampen die verkregen werd door de onderhandeling, levert
uiteindelijk een besparing van 137.720 X 3 = 413.160 euro over de looptijd van het contract
van 3 jaar.

Het AWV heeft gezegd aan de Inspectie van Financiën dat over een verdere prijsdaling
slechts onderhandeld kon worden als aan de technische voorwaarden en de eisen van
levensduur van de lampen gesleuteld mag worden. Het AWV gaf aan geen zin te hebben om
op de gestelde kwaliteitseisen toegevingen te doen. Op 29 juni 2009 verleende de Inspectie
van Financiën uiteindelijk een gunstig advies op de laatste offerte ingediend door de nv
Philips.

Er is wel een lagere prijs verkregen, maar ik vind het spijtig dat daar zoveel tijd overheen is
gegaan. Het is niet de bedoeling dat dat nog gebeurt. Om in de toekomst een dergelijke
situatie te vermijden, wordt voorgesteld om in een jaar extra tijd te voorzien voor de planning
voor de opmaak, aanbesteding en gunning van de opdracht. Zo kan men in alle rust de
aanbestedingsprocedures volgen.

Het leveringsprobleem van de natriumlagedruklampen is ondertussen volledig weggewerkt.
Het agentschap heeft op dit ogenblik meer dan 6000 lampen in voorraad. Bij de start van de
nieuwe onderhoudscontracten in het najaar van 2009 is een prioriteitenlijst van dringend te
onderhouden installaties opgesteld, op basis van de meldingen en klachten. De meest
dringende installaties zijn eerst onderhouden. Vanaf half januari 2010 is een normale
onderhoudscyclus van 4 maanden aangevat. Om de onderhoudaannemers aan te manen hun
contractuele termijnen na te leven, worden te gepasten tijde pv’s opgesteld.

Ik heb een technisch antwoord gegeven. Dat toont aan hoe zinvol bedoelde vragen kunnen
leiden tot problemen, zeker als er een harde winter is waarbij er meer lampen springen dan
normaal, er toevallig ook nieuwe aannemer is op het ogenblik dat je nieuwe lampen bestelt,
die dan nog later toekomen dan was gepland. Dat is de wet van Murphy.

De voorzitter: Mevrouw De Wit heeft het woord.

Mevrouw Sophie De Wit: Minister, ik dank u voor het antwoord. Misschien is het me
ontgaan, maar ik meen dat u niets hebt gezegd over het rapport over de Groep Audenaert.
Mijn algemene vaststelling is dat er een groot onderscheid is tussen regels en procedures die
worden opgesteld en de praktische uitwerking daarvan. Die praktische uitwerking heeft hier
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geleid tot heel wat kilometers file. We moeten in het achterhoofd houden dat een
praktijktoetsing wel nuttig zou kunnen zijn waarbij men erkenningsvoorwaarden oplegt die in
de praktijk correct kunnen worden getoetst aan wat effectief nodig is.

Ik heb er uiteraard begrip voor dat een toplaag niet in de winter kan worden aangebracht. Dat
is een zeer technische discussie. Maar misschien moeten we in het kader van het herbekijken
van het reglement, eens nagaan hoe men dat in het buitenland doet. Er zijn landen die ergere
winters meemaken en grotere problemen hebben. Het anticiperen op een kwaliteitscontrole
met een resultaatsverbintenis is een belangrijk pluspunt om problemen te vermijden. Het is
misschien nuttig eens te kijken hoe men eventuele problemen in andere landen oplost.

Minister Hilde Crevits: Men heeft het onderzoek gedaan of alles volgens de regels is
gebeurd. Ik heb het juridische verslag. U weet dat er een federale erkenningsregeling is. Er is
nagegaan of de regels al dan niet zijn gevolgd. Het enige wat mij interesseerde, is dat als er
regels zijn, die ook moeten worden nageleefd. Men heeft mij bevestigd dat ze zijn nageleefd.

Ik ben bereid om na te vragen wat het verband is met de Groep Audenaert. Men heeft de
toestand economisch en juridisch zeer goed bekeken, mag ik hopen.

Mevrouw Sophie De Wit: Daar is een probleem in verband met kwaliteit geweest. Ik wil
niemands proces maken, dat is hier niet de plaats voor, maar als het de kwaliteit aanbelangt,
die ook de belastingbetaler aanbelangt, dan is het zinvol om dat na te kijken.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Sophie De Wit tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het aangekondigde vrachtwagen-
verbod bij hevige sneeuwval

Vraag om uitleg van mevrouw Annick De Ridder tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de verklaringen van de minister
inzake een plan van aanpak voor het wegverkeer en de wegen bij winterweer

De voorzitter: Mevrouw De Wit heeft het woord.

Mevrouw Sophie De Wit: Minister, deze vraag is opnieuw een uitloper van het winterweer.
Naar aanleiding van de winterprik met hevige sneeuwval met als gevolg verkeerschaos en
files, hebt u gezegd dat de vrachtwagens langs de kant moesten gaan staan. Vele vracht-
wagens raakten de hellingen niet meer op en de tunnels niet meer uit. Op de dynamische
verkeersborden was te lezen dat vrachtwagens verplicht langs de kant moesten gaan staan.

Die oproep werd slechts gedeeltelijk gevolgd. U hebt gezegd dat het toch een nuttige
maatregel was die u in de toekomst nog wilt toepassen. U hebt ook gezegd dat we misschien
moeten werken met een pictogram zodat ook buitenlandse vrachtwagenchauffeurs de
dynamische borden kunnen lezen.

De aankondiging dat bij hevige sneeuwval vrachtwagens aan de kant moeten, is niet op
gejuich onthaald in de sector, niet bij de transportbond en niet bij de unie. Ze vinden de
maatregel buiten proportie. Een stilstaande vrachtwagen kost liefst 55 euro per uur, en dan
moet ook nog het loon van de chauffeur worden betaald. Dergelijke maatregel zou volgens
hen ook investeerders afschrikken.

Minister, plant u een overleg met de transportbonden over dit vrachtwagenverbod? Indien dit
al heeft plaatsgevonden, welke conclusies trekt u daaruit? Kan een dergelijk verbod eventueel
slechts op bepaalde plaatsen gelden? Hebt u er zicht op hoe andere landen daarmee omgaan?
Misschien moeten we eens gaan kijken hoe andere sneeuwlanden dat doen. Daar zijn immers
ook vrachtwagens.
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De denktank Transport & Mobility Leuven heeft berekend dat de sneeuwellende van 10
februari 20 miljoen euro heeft gekost. Weet u of de kost hoger zou zijn wanneer alle
vrachtwagens een dag aan de kant moeten blijven? Er werd ook aangehaald dat buitenlandse
chauffeurs te weinig op de hoogte waren van de verkeerssituatie. De informatie via radio en
dynamische verkeersborden zou te beperkt zijn. In Frankrijk zijn er speciale radiostations die
om het kwartier verkeersupdates geven. Misschien kunnen we het aanbod aan
verkeersinformatie uitbreiden? Zijn daar al concrete plannen rond?

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Minister, mijn vraag is ingegeven door uw verklaringen op 14
februari. Tijdens het actualiteitsdebat van 6 januari had u gezegd dat er helemaal geen
noodzaak was aan nieuwe plannen en nieuwe manieren om de winterellende aan te pakken.
Nadien verklaarde u echter dat u dringend een noodplan wou opstellen om fileproblemen bij
sneeuwval te vermijden. Enerzijds pleitte u voor een betere communicatie en anderzijds sprak
u over een plan van aanpak om de snelwegen sneller berijdbaar te maken.

Op zich vind ik het goed dat u daarmee bezig bent, maar het staat wel in schril contrast met
uw eerdere communicatie. In antwoord op mijn vraag in januari zei u namelijk: “Wie eraan
twijfelt of er wel een plan bestaat, wil ik geruststellen. Een aantal jaren geleden is er een audit
geweest, waarin een reeks problemen zijn geanalyseerd. Er is toen een plan opgesteld en er
werden een aantal aanbevelingen gedaan. Die aanbevelingen zijn allemaal stuk voor stuk
uitgevoerd. Wie geïnteresseerd is, kan daar uiteraard het verslag van krijgen.”

Dat was uw mening in januari. Het is dan ook een beetje eigenaardig dat u op 14 februari zei
dat dat allemaal niet afdoende was en dat er dringend een nieuw noodplan moest komen om
verder onheil te voorkomen.

Minister, kunt u bevestigen dat het plan dat u aanvankelijk, tijdens het actualiteitsdebat op 6
januari, verdedigde, niet afdoende was om alle onheil op de wegen te voorkomen? Anders
zou u op 14 februari natuurlijk niet hebben gezegd dat u dringend nieuwe plannen zou
ontwikkelen en kenbaar maken. Kunt u een tijdsschema geven van dat nieuwe plan van
aanpak, dat u via de pers hebt gelanceerd? Wanneer zal dat plan werkzaam kunnen zijn? Kunt
u meer verduidelijking verschaffen, behoudens wat we al in de pers hebben mogen vernemen,
over de inhoud van het plan?

De voorzitter: Mevrouw Fournier heeft het woord.

Mevrouw Martine Fournier: Minister, ik sluit me aan bij de vragen van de twee collega’s.
U weet dat de transportsector mij na aan het hart ligt. Ik denk dat er hier een heel belangrijke
factor wordt vergeten, namelijk het KMI. Het KMI draagt in dezen ook een heel grote
verantwoordelijkheid. Op die bewuste 10e februari ben ik om 6.30 uur vertrokken bij mij
thuis. Er was geen vuiltje aan de lucht, maar na twintig minuten kwamen de eerste berichten
binnen via de radio, en toen ik nabij Kortrijk en Waregem kwam, was er chaos tot en met.

Ik denk dat hier een grote inschattingsfout is gemaakt. Ik ga niemand de schuld geven, maar
ze hebben verkeerd gecommuniceerd en te laat verwittigd. Hebt u al met het KMI gesproken,
minister? Welke rol kan het KMI hierin spelen?

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Karin Brouwers: Voorzitter, minister, collega’s, ik denk niet dat we naar
Zwitserland of Oostenrijk op reis moeten. We hoeven niet zo ver te gaan om ervan te kunnen
leren. Wat mij verwondert, is dat er in België bij dergelijke toestanden nooit over
sneeuwkettingen wordt gesproken. Die internationale vrachtwagens hebben die sneeuw-
kettingen nochtans bij. Waarom zouden we dat ook in Vlaanderen niet opleggen op
momenten dat we hier met bijna evenveel sneeuw zitten als in de sneeuwlanden?

Hetzelfde geldt voor de bussen van De Lijn. Ik vind het nog altijd spijtig dat een heel depot
niet uitrijdt als het gesneeuwd heeft. Mensen staan dan tevergeefs te wachten op de bus, wat
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op dat moment vaak het enige alternatief is voor heel veel mensen. Als u toch met een plan
bezig bent, zou ik u willen vragen om na te kijken of we met sneeuwkettingen niet al wat
verder vooruit kunnen raken en in welke mate we dat aan bepaalde sectoren kunnen
opleggen.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Voorzitter, minister, collega’s, er zijn soms omstandigheden
waar niemand iets aan kan doen en waarvan de gevolgen even moeten worden ondergaan. In
het Frans zegt men het zo mooi: “A l’impossible nul n’est tenu.” Bij hevige en onverwachte
sneeuwval, goed of slecht aangekondigd door het KMI, krijg je inderdaad even een infarct.
Mevrouw De Wit heeft er al op gewezen dat het zeker geen oplossing is om op zo’n ogenblik
alle vrachtwagens aan de kant te zetten.

Wij willen een logistiek land zijn. We kiezen voor de slimme logistiek, maar vrachtwagens
blijven een essentiële schakel in het afhandelen van alle goederenstromen in de ‘supply
chain’. Als je daar geen rekening mee houdt – en in die zin volg ik de kritiek van FEBETRA
– doe je de sector enorme schade aan, nog groter dan de schade die de sector sowieso al lijdt
door het feit dat die hevige sneeuwval hen niet in staat stelt om de leveringen op tijd bij de
klanten te brengen.

Ik wil er toch op aandringen, minister, dat u naar andere oplossingen streeft dan het laten
stilvallen van de logistieke keten en dat andere landen, die vaker met deze omstandigheden
worden geconfronteerd, even worden geconsulteerd. Ik geloof niet dat er in enig ander land
zo’n algemene maatregel geldt dat men bij hevige sneeuwval aan de kant moet gaan staan.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, collega’s, deze vragen bieden mij de kans om een en
ander wat te kaderen, want er was inderdaad even sprake van een chaotische toestand.

Wij hebben vier of vijf heel zware winterprikken gehad. Er zijn twee dagen geweest waarop
er echte chaos was, namelijk de eerste winterprik en de dag waarop het begon te sneeuwen
tijdens de spits. Er bestaat bij de diensten al lang een sneeuwplan. Misschien moet dat hier
ook eens worden toegelicht. Het is ook al toegelicht aan een van de mobiliteitsorganisaties,
en men was wel onder de indruk van de manier waarop dat allemaal is georganiseerd.
Behoudens die twee pieken is er ook uitstekend werk verricht wat betreft het vrijhouden van
de wegen, ondanks de zoutschaarste en de moeilijkheden die er zijn geweest.

Uw stelling dat ik van scenario ben veranderd, klopt niet, mevrouw De Ridder. Op 6 januari
2010 waren er twijfels. Sommigen zeiden dat er geen plan van aanpak bestond voor
winterweer. Dat klopt niet. Dat plan is op districtsniveau geregeld. Die routes zijn uitgerust.
Wij hebben volledig geautomatiseerde vrachtwagens die perfect weten waar ze wat moeten
strooien. Ik heb toen dus geantwoord dat het plan van aanpak wel degelijk bestaat, dat er in
het verleden suggesties tot verbetering zijn aangegeven en dat die suggesties ook volledig
zijn geïmplementeerd. Er is ook een audit gemaakt, en daarna is er iemand aangesteld om
ervoor te zorgen dat die aanbevelingen werden geïmplementeerd, dat er een zoutlogboek
werd bijgehouden enzovoort.

Wat ik niet heb gezegd, is dat er geen omstandigheden kunnen zijn waarin je voelt dat je
meer nodig hebt dan je eigen organisatorische plan, ook al wordt dat nog zo optimaal
mogelijk georganiseerd. Ik citeer mezelf op het actualiteitsdebat van 6 januari: “Dit betekent
natuurlijk niet dat het niet beter kan, want we willen dit in de toekomst nog beter organiseren.
Een van de grote pijnpunten die hier al werd aangehaald, betreft de communicatie en de
coördinatie tussen de beleidsniveaus. Ik heb daarom de beslissing genomen om
morgenochtend om 9 uur een overleg te houden met onze provinciegouverneurs, die trouwens
allemaal aanwezig zullen zijn. Dat is trouwens de reden waarom de gouverneurs de voorbije
dagen aan de gemeenten vragen hebben gesteld over de voorraden, over problemen en ook of
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men het nog ziet zitten de komende weken. Het overleg van morgen heeft tot doel om zich
niet alleen op de eigen borst te kloppen omdat het goed gaat met de eigen wegen” – de
gewestwegen dus – “maar om te bekijken hoe we, ten eerste, ervoor kunnen zorgen dat er een
voldoende grote zoutvoorraad is om de komende, al aangekondigde, winterprik te overleven
en niet alleen op de autosnelwegen, maar ook op de lokale wegen en, ten tweede, om er ook
voor kunnen zorgen dat de communicatie over de beleidsniveaus heen hoog wordt gehouden
en aangescherpt wordt zodat klachten en meldingen snel behandeld worden.”

Het is de bedoeling om de verkeerssituatie tijdens de voorbije zware winterprik in zijn
totaliteit te evalueren. Daaruit zal moeten blijken wat er allemaal gebeurd is en op welke
manieren we in de toekomst de aanpak verder kunnen optimaliseren.

Er is dus een plan, maar we moeten met alle beleidsniveaus nagaan hoe we beter kunnen
coördineren en communiceren. Sinds de laatste sneeuwval tijdens de spits is er een element
bijgekomen. Dat is de communicatie met alle verschillende gebruikers van de wegen op zo’n
crisismoment. Dat zijn onder andere de weerdiensten. Ik heb in het verleden al de kritiek
gekregen dat we te veel strooiden. We moeten de weerprognoses van zeer nabij opvolgen en
enkel strooien als het nodig is. We moeten nauw gaan samenwerken. Wat doen we als plots
blijkt dat ook de weervoorspellers verrast zijn?

Bij die laatste crisis besliste de federale politie om de vrachtwagens aan de kant te zetten. Dat
was geen suggestie, maar een opgelegde maatregel. Alles zat vast en niemand kon nog de
plaatsen bereiken die men moest bereiken. Ons wegennet is al meer dan verzadigd in de spits.
Hoe moet men dan in zo’n weer de wegen in goede staat en paraat krijgen?

We moeten trachten tot duidelijke afspraken te komen met de automobiel- en de
transportorganisaties. Op 10 februari is afgesproken om op 15 maart een zeer groot overleg te
houden. Tegen half maart is de winterprik voorbij en kan men de schade aan de wegen
opmeten. We willen eens rustig de tijd nemen om met de vrachtwagensector, met de
automobielorganisaties, met het KMI, met de politie, met de diensten van het AWV en met
De Lijn alles op elkaar af te stemmen – “wie doet wat” zeg maar. Hoe kunnen we door goede
communicatie en organisatie de economische schade op zulke dagen beperken? We willen tot
een protocol of afsprakenkader komen tegen de volgende winterprik. We moeten daarom ons
intern plan niet wijzigen. Er is een protocol ‘minder hinder’. Bij wegenwerken overleggen wij
met de gebruikers van het wegennet. Dat leidt tot zeer veel wederzijds begrip: iedereen gaat
elkaars besognes begrijpen.

We gaan niet het globale plan evalueren, maar de extreme wintersituaties. Daarbij wordt een
analyse gemaakt van de knelpunten en gaan we na op welke manieren we in de toekomst de
aanpak verder kunnen optimaliseren. Het probleem van het vrachtwagenverkeer bij zware
wintersituaties is één aspect hiervan, de aanpak van sneeuwval een ander aspect. Het
agentschap heeft vrij goed zicht op de situatie in alle omringende landen. Bij de opmaak van
het winteractieplan werd er in het verleden al gekeken naar onze buren. Gedurende de
zoutcrisis was er heel veel contact met de ons omringende regio’s om elkaars situatie te
kunnen inschatten en elkaar zo goed mogelijk te bevoorraden.

We verkeerden in een extreme situatie, en we hebben beslist om de dynamische
verkeersborden voor de eerste keer te gebruiken. De federale politie vroeg ons om de
vrachtwagens aan te raden om tijdens zware sneeuwval uit te wijken naar de eerstvolgende
uitwijkplek. Het was de bedoeling om de veiligheid op de weg te garanderen. Sommige
vrachtwagens zaten echt in de problemen. Ik weet niet of u die beelden gezien hebt, sommige
vrachtwagens stonden gewoon ‘in schaar’ dwars over de snelweg. Het is misschien
economische schade als men de vrachtwagens op non-actief plaatst, maar als ze ‘in schaar’
staan, is de schade even groot.

Men heeft via de dynamische borden het advies gegeven om aan de kant te gaan. Groot
probleem: dat stond daar in tekst. Wie geen Nederlands kende, voelde zich niet
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aangesproken. Enkel vrachtwagenbestuurders die het Nederlands machtig zijn, konden dat
begrijpen en op de suggestie ingaan. Er is in hoog tempo gezocht naar een pictogram dat men
kon gebruiken in die verkeerssituatie om de vrachtwagens tijdelijk aan de kant te zetten.

In Wallonië heeft men het anders aangepakt. Dat is logisch, er zijn daar bergen. In Wallonië
is besloten vrachtwagens tot 18 uur ’s avonds niet op de baan te laten. Het is absoluut niet de
bedoeling dat in Vlaanderen ook te doen. Het gaat hier om een spitsmaatregel. Tijdens
extreme crisismomenten vragen we de vrachtwagens aan de kant te gaan. Zodra het weer
mogelijk is, kunnen ze weer de baan op. Er is in Vlaanderen nooit sprake geweest van de
invoering van een algemeen rijverbod voor vrachtwagens tussen bepaalde uren.

Het lijkt me wel goed de opportuniteit van een dergelijke maatregel eens in de globale
context te beschouwen. Ik heb ondertussen ook nagedacht over andere mogelijkheden om
ervoor te zorgen dat het tijdens de spitsuren gemakkelijker wordt voor strooiwagens om op de
juiste plaatsen terecht te komen. Ik heb uitvoerig contact gehad met de transportorganisaties.
Ze delen mijn mening. De communicatie is echter beperkt geweest. Ze dachten eerst dat het
de bedoeling was hen vanaf het eerste vlokje sneeuw te verbieden nog te rijden. Dat is nooit
de bedoeling geweest. We hebben daarover onmiddellijk opnieuw gecommuniceerd. We
proberen de chaos zo goed mogelijk te beheersen. Gezien het beperkt aantal bergen in
Vlaanderen, lijkt het me niet nodig dergelijke maatregelen te nemen. In Wallonië is de
situatie helemaal anders.

Ik vind het belangrijk dat we ook eens naar andere landen kijken. In Frankrijk zijn ook
maatregelen genomen. Daar moeten vrachtwagens ook aan de kant gaan staan. Ik vind het
daar fantastisch. Langs elke snelweg staan borden waarop de radiofrequenties staan aan-
gegeven. Er wordt constant verkeersinformatie gegeven. Dat gebeurt trouwens ook in de
zomer, langs de routes naar de zon. Die informatie wordt in het Frans en soms ook in het
Engels gegeven. Dit is goed uitgewerkt.

Wij hebben niet vaak extreme winterprikken. We moeten afwegen wat we al dan niet willen
doen. Het lijkt me nuttig de uitwisseling van verkeersinformatie tijdens de volgende
Interministeriële Conferentie Mobiliteit te bespreken. We zouden dan kunnen nagaan of de
gewesten een samenwerkingsverband kunnen organiseren en wie zich in het verkeer bevindt
een nog betere service kunnen bieden.

Op 15 maart 2010 zal overleg plaatsvinden. We willen tot een gezamenlijke aanpak van
extreme situaties komen. Iedereen moet zich in dit plan kunnen vinden. De eerstvolgende
keer dat we ons in een dergelijke situatie bevinden, zullen we proberen conclusies te trekken.

Ik heb ook al eens met mensen uit Zweden gepraat. Ik ben daar trouwens geweest.
(Opmerkingen)

Zodra daar de eerste sneeuw valt, ontstaat gedurende 2 dagen chaos. Die chaos duurt tot
iedereen opnieuw zijn draai heeft gevonden.

Mevrouw Brouwers heeft nog iets over sneeuwkettingen gezegd. (Opmerkingen)

Ik ben daar nog dieper op ingegaan. We moeten dat eens rustig bekijken. Dit was de strengste
winter in 25 jaar. We moeten tot een evaluatie overgaan. Het openbaar vervoer zal het
overleg bijwonen. We moeten kijken welke investeringen al dan niet in functie van de strenge
winters moeten gebeuren. De vraag is of de winters in de toekomst zo streng zullen blijven.
Dit zouden we eens met de meteorologische diensten moeten bespreken. Ik ga vandaag in elk
geval nog geen beslissingen aankondigen. Het lijkt me nuttig auto’s goed uit te rusten.
Volgens mij is niet iedereen in staat om zijn wagen in de winter van die uitrusting te
voorzien. Daarover heb ik nog geen uitgebreide vragen gekregen.

Dit thema maakt veel los. Er worden allerlei oplossingen aangereikt. Ik heb aan mijn mailbox
gemerkt hoe talrijk de suggesties zijn.

De voorzitter: Mevrouw De Wit heeft het woord.
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Mevrouw Sophie De Wit: Hoewel het misschien niet zo relevant is, wil ik toch even
opmerken dat over de kostprijs van winterbanden een misverstand bestaat. Die kosten niet zo
veel. Het komt er immers op neer dat iemand de ene helft van het jaar met winterbanden en
de andere van het jaar met zomerbanden rijdt. Zo blijven de kosten gespreid. (Opmerkingen)

De veiligheid is natuurlijk ook belangrijk.

Wat de verkeersinformatie betreft, vind ik het een interessant denkspoor die frequenties langs
de wegen aan te kondigen. Dit is zeker interessant indien we een logistieke draaischijf willen
zijn. Dat is immers niet enkel nuttig als er plots sneeuw valt, maar ook wanneer er een
ongeval is gebeurd. Dit past allemaal in het dynamisch verkeersmanagement waar we
allemaal heen willen. We moeten dit denkspoor zeker blijven volgen. Ik zou dit niet van
overleg met de andere gewesten laten afhangen. Dat durft al eens langer te duren. We kunnen
dit in ons eigen gewest zeker al invoeren. We hoeven niet op de andere te wachten.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Ik heb begrip voor het antwoord van de minister. Ik kan
echter niet doen alsof er niets aan de hand is. Dit stoort me enigszins. Ik stel hier al sinds
2006 vragen over sneeuw en over fileleed. Elke keer als er in ons land 2 centimeter sneeuw
ligt, zitten we met duizenden kilometers files. Dit was tijdens de laatste piek weer het geval.
Dergelijke toestanden moeten we kunnen vermijden.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn uiterste best doet om in die plannen te worden
ingeschakeld en om zijn werk naar behoren uit te voeren. Soms rijden de wagens niet uit,
komen ze op de verkeerde kruispunten terecht of laten ze de andere kruispunten links liggen.
Dat zijn zaken die verkeerd lopen.

De minister heeft in interviews zelf verklaard dat heel wat is misgelopen. Dat is tijdens het
vorige actualiteitsdebat, in januari 2010, al aangekaart. Ik vind het bevreemdend dat de
minister tijdens dit actualiteitsdebat heeft verklaard dat alles in orde was, dat er een plan was
en dat het plan volledig was uitgevoerd. Of het nu om 10 februari 2010 of om 14 februari
2010 gaat, maakt op zich niet uit. Ik veronderstel dat ze op 14 februari 2010 iets anders zou
hebben verklaard. Minister, u zegt dan dat we de zaken moeten aanpakken. Dat komt
eigenaardig over, want er liggen amper 3 weken tussen. We moeten een steekvlampolitiek
met voortdurend nieuwe maatregelen vermijden en een plan hebben dat in werking treedt als
er zich een koudeprik voordoet. Ik benadruk dat, want toen ik in 2007 toenmalig minister van
Openbare Werken Peeters over hetzelfde probleem ondervroeg, zei hij dat daaraan werd
gewerkt en men daarover nadacht. Na 3 jaar mogen we dan toch resultaten verwachten. We
kijken uit naar het overleg en naar de maatregelen. De belangrijkste boodschap is wel dat
men geen steekvlampolitiek mag voeren, maar met een coherent plan moet werken.
Akkefietjes waarvan u zelf toegeeft dat ze onduldbaar zijn, moeten verdwijnen.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Ik herinner me dat op een dag op de voorpagina van Het Laatste
Nieuws deze titel stond: ‘Minister wil algemeen rijverbod voor vrachtwagens tijdens hevige
sneeuwval’. Uw antwoord stelt me echter gerust. De journalist heeft niet goed samengevat
wat u bedoelde. Die titel alarmeerde me. Vandaar dat ik mevrouw De Wit en ook FEBETRA
wou steunen. U wilt geen algemeen verbod. Als de federale politie wil ingrijpen, dan moet
dat via de dynamische borden op de wegvakken die daartoe aanleiding geven, zegt u. Dat is
zeer terecht.

Minister Hilde Crevits: Dat moet op een voor iedereen verstaanbare manier gebeuren.

De heer Sas van Rouveroij: Wij zijn het dus in feite eens met elkaar.

De voorzitter: Mevrouw Fournier heeft het woord.
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Mevrouw Martine Fournier: Zoals mevrouw De Wit het zei: ik denk dat met een goede en
goed gecoördineerde communicatie veel kan worden opgelost. Wat mevrouw De Ridder zegt,
kan ik niet volgen. Ik rijd bijna altijd met de auto naar Brussel en ik ben in de loop der jaren
nog maar één keer echt in zo’n situatie terechtgekomen. Ik heb al in files gestaan, maar dan
ging het over andere omstandigheden. Wat u beschrijft, komt toch niet veel voor.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mevrouw De Ridder, ik ben het niet met u eens als u zegt dat er een
steekvlampolitiek wordt gevoerd. Op dat punt verschillen we van mening. Ik heb u iets
proberen uit te leggen wat u blijkbaar niet hebt begrepen: het interne plan waarin staat
wanneer en hoe er wordt gestrooid en hoe de indeling van de districten en routes eruit ziet,
bestaat. Op 15 maart organiseer ik een groot overleg met de andere weggebruikers, onder
meer met de verkeersdiensten en de politie – die trouwens erg blij is dat dit zal gebeuren.

Ik heb dat op 14 februari meegedeeld. Het is mogelijk dat mijn voorganger ooit eens heeft
gezegd dat een communicatieplan moet worden gemaakt. Dat heb ik niet nagetrokken.

In het verleden waren er veel vragen met opmerkingen dat de organisatie niet efficiënt
verloopt. Er zijn toen aanbevelingen gebeurd. Wat dat betreft, staat het plan overeind. Op
moeilijk beheersbare momenten moeten er afspraken worden gemaakt met iedereen die de
weg gebruikt, zodat er kan worden gestrooid en sneeuw geruimd. Dat zal ik nu bijkomend
proberen te organiseren. Ik ga geen resultaatsverbintenis aan, want ik ben niet zeker dat het
zal lukken. Maar goede communicatie en goed gedrag op de weg zullen de problemen
wellicht verkleinen.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Ik heb u wel degelijk goed begrepen, en dat kan blijkbaar niet
van alle journalisten worden gezegd. Over deze zaak verschillen we inderdaad van mening. Ik
stel enkel vast dat u in januari, tijdens het actualiteitsdebat, hebt gezegd dat alles in orde is en
dat er een plan is.

Minister Hilde Crevits: Inderdaad, en ik sta daar ook achter.

Mevrouw Annick De Ridder: Dat is heel goed. Maar amper 3 weken later zegt u in de pers
dat er een noodplan met maatregelen nodig is.

Minister Hilde Crevits: Inderdaad, voor de andere weggebruikers.

Mevrouw Annick De Ridder: 3 weken later zegt u dus dat er een noodplan moet komen,
met maatregelen voor de transportsector en dergelijke. Het is dan toch niet vreemd dat de
oppositie de bevoegde minister vraagt om nu eens met een globaal plan te komen en te
stoppen met een steekvlampolitiek waarbij u elke keer als er een paar centimeter sneeuw is
gevallen en op onze wegen 1.000 kilometer file staat, met nieuwe maatregelen uitpakt.

Voor de duidelijkheid, ten behoeve van de collega’s die hier nog niet lang zetelen: deze
discussie komt elk jaar terug, in 2006, 2007, 2008. Steeds opnieuw zei de minister van
Openbare Werken dat er wordt overlegd. U bent vandaag de bevoegde minister, dus ik vraag
u iets te ondernemen en op 15 maart duidelijke afspraken te maken, zodat we niet in de pers
moeten lezen dat u toegeeft dat er fouten worden gemaakt en dat dit onhoudbaar is. Dat hebt
u toch gezegd. Eventueel moet u op een andere manier met journalisten praten, want zo sticht
u verwarring. In elk geval kijken we uit naar het komende overleg.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mevrouw De Ridder, als u tijd hebt, moet u eens het nieuws van 1
uur van die bewuste dag herbekijken. Ik heb toen aan de journalist gezegd dat als er sneeuw
valt tijdens de spits, waarvoor zelfs de weerdiensten niet hadden gewaarschuwd, men daar
niets aan kan doen. Desalniettemin wil ik kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de mensen
wel hun werk volgens plan kunnen doen. Blijkbaar is uw conclusie dat de sneeuw die tijdens
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de spits valt, de fout is van de organisatie binnen de diensten van de AWV. Daar ben ik het
echt niet mee eens.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Die sneeuwval was al dagen aangekondigd. (Opmerkingen)

Collega’s, laten we ernstig blijven. Minister, u hebt in die persartikelen zelf ook toegegeven
dat er zaken zijn misgelopen: het niet uitrijden van strooiwagens, strooiwagens die ergens
naartoe reden, waarna de politiediensten opnieuw contact opnamen. (Opmerkingen)

Als ik even mag! Ik heb u ook niet onderbroken.

Politiediensten moesten opnieuw bellen, voor een tweede, derde keer. De diensten namen hun
pauze of de wagens stonden toch in de garage. Er is van alles misgelopen. U hebt dat ook zelf
toegegeven. Ik wil niet dat we in ons land miljoenen, tientallen miljoenen euro’s schade
oplopen door 1 of 2 centimeter sneeuw.

We voeren deze discussie jaar na jaar. Op het eind van 2010 en in 2011 zullen we hier
dezelfde discussie voeren. Ik vraag dan ook enige vooruitziendheid en te zorgen voor één
noodplan. Ik denk dat het in ons land drie of vier keer sneeuwt. Met dat plan moet men daar
het hoofd aan bieden. Het kan toch niet dat er een file is van 1000 kilometer op onze wegen.
Dat is onaanvaardbaar.

Minister, u lacht daarmee. Ik denk dat weinig mensen dat grappig vinden.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over de evaluatie van het veiligheidsplan bij De
Lijn

Vraag om uitleg van mevrouw Annick De Ridder tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het veiligheidsplan van de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Minister, tijdens het actualiteitsdebat hebt u gezegd dat u
bereid was om met meer feiten en gegevens naar de commissie te komen en om daarover een
discussie te voeren. We hebben in het verleden al veel discussies gehad over dit onderwerp.
We hebben er ook al een gedachtewisseling over gevoerd. U hebt al een deel van de
antwoorden gegeven tijdens het actualiteitsdebat toen het ging over de installatie van de
camera’s, de lijnspotters en de tweede persoon op het voertuig.

Minister, mijn vragen blijven geldig. Wat is de stand van zaken? Welke bijsturingen plant u
eventueel? U bent daar niet in detail op ingegaan tijdens de plenaire zitting. Zijn er
bijsturingen die u plant naar aanleiding van de evaluatie van die proefprojecten? Ik denk dan
aan de lijnspotters. Hoe staat het met de nieuwe veiligheidsproblemen op voertuigen van
Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn en de bijsturingen die u in dat verband plant
in dat veiligheidsplan?

De heer Jan Roegiers: Ik heb de zaak zelf in gang gestoken via mijn schriftelijke vraag van
een paar maanden geleden om een overzicht te krijgen van het aantal incidenten. Naar
aanleiding daarvan werd een actualiteitsdebatje gehouden. Uit het antwoord op mijn
schriftelijke vraag bleek in eerste instantie dat er wel een toename was van agressiegevallen,
bijvoorbeeld in West-Vlaanderen. Minister, als het nu ook al in West-Vlaanderen onveilig
wordt ...
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In de eerste helft van 2009 waren er een heel pak meer meldingen van agressie tegen
chauffeurs van De Lijn en de mensen, hoewel dat niet helemaal uitgeklaard was. Dat viel me
toch wel op. Er zijn wel wat cijfers die me de wenkbrauwen doen fronsen: 80 bedreigingen
met een wapen in 2008, 40 in de eerste helft van 2009, ongeveer evenveel dus, 300 gevallen
van fysieke agressie op bus op tram. Er valt dus wel wat over te zeggen.

Er waren ook 1618 agressiegerelateerde arbeidsongevallen met werkverlet en twee stakingen
in 2008. In 20 gevallen werden werknemers doorverwezen naar POBOS, het adviescentrum
voor welzijnszorg, dat onder andere instaat voor psychologische opvang en begeleiding na
schokkende en traumatische gebeurtenissen.

Een van de belangrijkste mededelingen in uw antwoord op de schriftelijke vraag betrof de
geleidelijke start van de veiligheidsmonitor van De Lijn. Die houdt in dat pas vanaf het vierde
kwartaal van 2008 concrete analyses worden uitgevoerd. Vandaar de stijging van het aantal
meldingen sindsdien. Toch blijft de situatie zorgwekkend.

Minister, hoe evalueert u de maatregelen die werden genomen in het kader van het
veiligheidsplan van De Lijn? Zijn er maatregelen die moeten worden bijgestuurd? Zijn er
anderzijds maatregelen die hetzij bijzonder efficiënt, hetzij bijzonder inefficiënt zijn
gebleken? Is er een evaluatie gebeurd door de werknemers van De Lijn? Zo ja, wat zijn hun
conclusies? Zo neen, wordt dit nog gepland? Is de veiligheidsmonitor tot nog toe een handig
instrument gebleken in de strijd tegen de agressie op het openbaar vervoer? Hoe wordt deze
monitor door u en de werknemers geëvalueerd? Voorziet u naar aanleiding van de evaluatie
in bijkomende middelen voor het veiligheidsbeleid van De Lijn? Zo ja, hoeveel?

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Karin Brouwers: Voorzitter, wij kregen op 18 februari 2010 allemaal een mailtje
van onze commissiesecretaris met de stand van zaken over Veilig op Weg, de
veiligheidsmonitor, het derde trimester van 2009, het veiligheidsplan van De Lijn met een
hele evaluatie van de controleacties en ook een brief van de minister, waarin zij al een aantal
uitspraken doet over de evaluatie van de veiligheid bij De Lijn. Ik heb dat allemaal gelezen.
Toch ben ik blij dat er nog vragen over worden gesteld. Zo kunnen we de minister toch nog
eens horen. Die brief was namelijk vrij kort: één of twee bladzijden.

Ik heb het gevoel dat de agressie in onze maatschappij, hier in Vlaanderen maar ook elders in
Europa, stijgt. Nog niet zolang geleden zijn ouders of broers of zussen ergens in een school
leerkrachten gaan afkloppen omdat een leerling een berisping had gekregen. Dat soort zaken
komt steeds meer voor. De Lijn heeft sinds het erge, dodelijke, geval van een aantal jaren
geleden in Antwerpen heel wat inspanningen geleverd. Er zijn nu al camera’s op 860 bussen.
Er is al heel veel gebeurd. Ik vraag mij af hoever je daarin kunt blijven gaan. We zullen
misschien wel moeten door de toenemende agressie, maar we zijn een openbare
vervoerinstelling. Iedereen kan op een bus stappen, ook mensen met slechte bedoelingen.
Hoever kun je daarin blijven gaan, in de beveiliging van bussen en chauffeurs en de mensen
die erop zitten? Er is al heel veel gebeurd en minister, u zult er, u kennende, zeker een mooi
overzicht van geven.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mevrouw De Ridder, mijnheer Roegiers en mevrouw Brouwers, uw
vragen zijn bijzonder relevant en verdienen zeker uitgebreid aandacht. De evaluatie van het
veiligheidsplan is voor een deel aan bod gekomen tijdens de commissievergadering van 12
november 2009. De heer Watteeuw stelde toen een vraag over de gezamenlijke
controleacties. Ik heb toen gezegd dat ik de evaluatie daarvan ging bezorgen. De voorzitter
heeft er mij dan attent op gemaakt om het parlement naar aanleiding van de
veiligheidsmonitor regelmatig op de hoogte te brengen.
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Mevrouw Brouwers, ik heb inderdaad op 15 februari 2010 een aantal documenten bezorgd:
een stand van zaken van het veiligheidsplan, een overzicht van de gemeenschappelijke
controleacties in 2009, de resultaten van de veiligheidsmonitor van het derde kwartaal van
2009. We hebben aan De Lijn de opdracht gegeven om het veiligheidsplan grondig te
evalueren. Die evaluatie werd besproken in de vergadering van de stuurgroep van Veilig op
Weg van 25 februari. Het evaluatierapport is zeer recent, op dinsdag 9 maart 2010,
eergisteren dus, aan mij bezorgd.

Ik heb een voorstel. Ik wil nu wel mijn eigen evaluatie van die evaluatie maken om 20 voor 6
’s avonds. Maar het lijkt mij toch nuttig dat ik u het evaluatieverslag bezorg, dat u dat rustig
doorneemt, en dat we dan aan De Lijn vragen dat ze het binnen een of twee weken komt
voorstellen.

Mevrouw Brouwers, ik schreef in die brief dat De Lijn mij heeft gezegd dat de doelstellingen
van die zestien deelprojecten ondertussen zijn gerealiseerd. Ze kunnen worden beschouwd als
een continu proces dat in de dagelijkse werking wordt ingebouwd. De raad van directeuren
van De Lijn heeft in zijn zitting van 18 januari 2010 beslist om het project Veilig op Weg op
te nemen in een continu proces en niet meer in de strategische projecten. Men maakt daarvan
dus een onderdeel van de interne organisatie.

Als jullie daarmee akkoord gaan, wil ik mij vandaag beperken tot het aan u overmaken van de
evaluatie van eergisteren. Ze kan moeilijk recenter zijn. Dan kan ik aan iemand van De Lijn
vragen om de resultaten daarvan te komen toelichten. Dat mag asap gebeuren: volgende week
of de week daarop. Tenzij u wilt dat ik nu de screening doe, maar ik denk dat dat afbreuk zou
doen aan het vele werk dat hierin gekropen is. U kiest, het is mij om het even.

Mevrouw Annick De Ridder: Ik kan daarmee leven. Het was de bedoeling om daarover een
discussie te kunnen voeren. Het lijkt mij gepaster om dat met alle collega’s en met u,
minister, op een rustig moment te doen, dan nu op het einde van de agenda.

Minister Hilde Crevits: Ik kan dat nu niet helemaal met jullie doorlopen. Ik haal er dan een
paar dingen uit.

De voorzitter: Ik stel vast dat alle collega’s en ook de indieners van de vragen het eens zijn.
Ik stel voor dat we volgende week in de regeling van de werkzaamheden een moment zoeken,
zo snel mogelijk, om dat met een of meerdere mensen van De Lijn en met de minister iets
grondiger te bespreken dan binnen het bestek waarin dat zou kunnen in het kader van een
mondelinge vraag.

Het incident is gesloten.

■ 
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Bijlage bij de vraag om uitleg van de heer Bart Martens tot mevrouw Hilde Crevits,
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de spitsstrook op de E313
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Inleiding

In het kader van het uitwisselingsprogramma tussen diverse wegbeheerders, is een

onderzoek uitgevoerd bij de afdeling Verkeerskunde van het Agentschap Wegen en

Verkeer van het Vlaamse Gewest in Brussel. Er was behoefte aan een vergelijking

tussen diverse landen en Vlaanderen op het gebied van spitsstroken, werfsignalisa-

tie en incident management (IM). Er zijn nog geen spitsstroken in Vlaanderen en

men is geïnteresseerd in ervaringen uit andere landen. Werfsignalisatie (in NL:

maatregelen bij wegwerkzaamheden) en incident management worden in Vlaande-

ren reeds lang toegepast, maar een vergelijking met andere landen kan eventueel

leiden tot andere inzichten en een mogelijk aanpassingen van de richtlijnen.

Uitwisselingsprogramma

Het uitwisselingsprogramma vindt plaats tussen een zevental wegbeheerders uit

Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Engeland, Vlaanderen en Nederland. De

personen die deelnemen zijn vooral afkomstig van de landelijke specialistische afde-

ling of dienst voor verkeerskunde, verkeersbouwkunde en onderhoudsplanning van

de betrokken wegbeheerders. De doelstellingen zijn het bevorderen van de uitwisse-

ling van kennis en ervaringen, creëren van een netwerk tussen de wegbeheerders

en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan de uitwisseling.

Werkwijze

Het onderzoek is uitgevoerd door eerst op internet te zoeken. Dit leverde diverse

publicaties op. Daarna zijn contactpersonen aangeschreven, die reeds bekend waren

bij de afdeling Verkeerskunde. Daarnaast waren documenten vanuit Nederland en

Vlaanderen uiteraard al beschikbaar. De gevonden literatuur bestaat uit documenten

met richtlijnen, presentaties en onderzoeken.

Na de inleiding worden de onderwerpen spitsstroken, werfsignalisatie en incident

management per hoofdstuk behandeld. Per onderwerp is een inleiding, overzichtsta-

bel en per land puntsgewijs een samenvatting van de literatuur. Als laatste is een

literatuuropgave aanwezig.
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Spitsstroken

Inleiding

In diverse landen rond Vlaanderen worden inmiddels spitsstroken toegepast. Het

gaat dan om het openstellen van de pechstrook (vluchtstrook) op tijdens perioden

met veel verkeersaanbod. Bijvoorbeeld in Nederland wordt een spitsstrook openge-

steld als meer dan 3.000 voertuigen per uur rijden op een rijbaan met 2 rijstroken.

Doordat bij een geopende spitsstrook geen vluchtstrook beschikbaar is, worden

maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op pijl te houden, zoals pechha-

vens, een snelheidsbeperking en kamera’s. In Nederland is een variant op de spits-

strook in gebruik, waarbij aan de linkerkant van de rijstrook de extra rijstrook is

gelegen zonder dat de pechstrook vervalt. Deze variant wordt ook wel plusstrook

genoemd.

In de tabel wordt een vergelijking gemaakt tussen Duitsland, Frankrijk, Groot-

Brittannië, Vlaanderen (toekomstig !) en Nederland. Daarna wordt puntsgewijs per

land een samenvatting van de literatuur gegeven. Als laatste volgt de conclusie.

Maatregelen bij spitsstroken in diverse West-Europese landen (verkeerskundig)

Speciale

borden

Aangepaste

bewegwijzering

Pechhavens Verkeers-

signalering

Inhaalverbod

vrachtverkeer

Snelheids-

beperking

Kamera´s Stilstanddetectie

D Ja Ja Ja Soms Soms Ja Soms Nee

F Ja, DRIP´s Ja Soms Soms * Ja Ja, met

handhaving

Ja Ja, met kamera´s

GB Ja, DRIP´s Nee Ja, met detectie

en kamera

Ja Nee Ja, met

handhaving

Ja, 3 sys-

temen

Nee

Fla

(toek.)

Ja Onbekend Ja Ja Onbekend Ja Ja Onbekend

NL Ja Ja Ja, met detectie

en kamera

Ja Ja Ja Ja Soms

* i.p.v. signalering worden ook barriers toegepast als afsluiting van de spitsstrook

Verlichting: D: nee; F: ? ; GB: optie; Fla: ja; NL: ja, altijd
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Duitsland

 Er is niet veel informatie gevonden.

 Rond Frankfurt zijn diverse spitsstroken gelegen, ook over aansluitingen

heen.

 Een spitsstrook is tijdelijk. Een permanente uitbreiding moet voorzien zij in

het Bedarfsplan.

 Een correcte afweging is nodig om te beoordelen of een spitsstrook effectief

is.

 D minimum verkeersintensiteit voor een doorsnede is 65.000 mvt/24 h . Dit

is gebaseerd op het meer dan 30 uur per jaar niet bereiken van afwikke-

lingsniveau D volgens HBS 2001 (Handbuch für die Bemessung von

Straßenverkehrsanlagen).

 Bij een groter aandeel vrachtverkeer is een inhaal verbod voor vrachtver-

keer nodig. In het bijzonder bij trajecten met dan twee rijstroken is het in-

haal verbod nodig om onder andere een strook ten behoeve van

hulpdiensten (Rettungsgasse) mogelijk te maken.

 De vluchtstrook moet sterk genoeg zijn (constructieve eis).

 De maximumsnelheid bij geopende spitsstrook is hooguit 100 km/h. Bij een

herindeling van de rijbaan rijstroken met rijstrookbreedtes van minder dan

3,50 m moet bij gesloten spitsstrook een snelheidsbeperking worden inge-

voerd.

 Bij driestrook autosnelwegen zonder vluchtstrook is een maximumsnelheid

van 120 km/h noodzakelijk.

 Verkeerssignalering is niet noodzakelijk

 Pechhavens +/- elke 1.000 m

 Camera´s zijn niet nodig bij een weinig gebruikte spitsstrook. Bij een dage-

lijks gebruikte spitsstrook over grotere afstand (> 10 km) zal camerabewa-

king bijzonder wenselijk zijn.

Frankrijk

 Er is een beperkte hoeveelheid informatie gevonden.

 Op twee locaties wordt de vluchtstrook gebruikt voor verkeer.

o A4/A86 Parijs, doorgaand weefvak 3 + 1 + (1) over 2.200 m

o A48 Grenoble openbaar vervoer, dienstvoertuigen en hulpdiensten

over 4,2 km

 De A4/A86 heeft geen verkeerssignalering, maar bij gesloten spitsstrook

worden barriers geplaatst.

 Het wegprofiel van het wegvak met spitsstrook op de A4/A86 is krap met

rijstroken van 3,20 m en 3,00 m breed in plaats van de standaard 3,50 m

rijstrookbreedte. De A48 heeft een ruim profiel met de standaard rijstrook-

breedtes.

 Op wegvakken met spitsstroken is een snelheidsbeperking ingesteld, die ge-

handhaafd wordt met kamera´s.
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Plusstrook: spitsstrook aan linkerstrook met pechstrook

Groot-Brittannië (Engeland)

 Er is veel informatie beschikbaar.

 Op één locatie is een spitsstrook aangelegd: de M42, echter niet over aan-

sluitingen heen.

 Het nut en de noodzaak van een spitsstrook dienen afgewogen te worden.

Daarbij is het de vraag of de spitsstrook de oplossing is voor filevorming.

 Verkeerssignalering en altijd een aangepaste maximumsnelheid zijn nood-

zakelijk, ook om de doorstroming te verhogen

 De maximumsnelheid wordt beperkt tijdens opstelling van de spitsstrook en

er wordt gehandhaafd.

 Pechhavens (Emergency Rescue Area, ERA) ongeveer iedere 800 m

 Constructieve eisen aan vluchtstrook en eisen aan afwatering

 Veel aandacht in documenten/richtlijnen voor wegwerkzaamheden op trajec-

ten met spitsstroken

 Altijd gebruik van kamera´s, 3 systemen: bewaking pechhavens, bewaking

spitsstrook (schouwen) en voor verkeersmanagement

Nederland

 Veel informatie

 Veel ervaring in gebruik spitsstroken (sinds 1995)

 Spitsstroken over aansluitingen heen levert geen problemen op.

 Er worden ook spitsstroken toegepast met versmalde rijstroken en een

maximumsnelheid van 80 km/h.

 In eerste instantie werden spitsstroken tussen twee aansluitingen aange-

legd. Later zijn spitsstroken ook over aansluitingen heen uitgevoerd.
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 Gemis van vluchtstrook wordt als vervelend ervaren. Daarom zijn plusstro-

ken ontwikkeld en worden deze meer als permanente oplossing gezien.

Spitsstroken dienen (in principe) alleen toegepast te worden als zicht is op

permanente oplossing.

 Bij spitsstroken en plusstroken worden veel smalle rijstroken toegepast in

cominatie met een snelheidsbeperking tot 100 km.h of 80 km/h.

 Pechhavens elke ca. 1000 m

 Pechhavens zijn met detectie uitgerust

 Kamera`s worden altijd toegepast, maar er is slechts één systeem voor alle

toepassingen (schouwen en verkeersmanagement).

 Verkeersveiligheid is niet (aantoonbaar) door spitsstroken afgenomen.

 Toepassing van stilstanddetectie op spitsstroken op bepaalde locaties zal

alsnog worden toegepast. De eerste spitsstroken hadden stilstanddetectie,

maar voor latere spitsstroken is daarvan afgezien in verband met de kosten.

Vlaanderen

Vooralsnog geen spitsstroken, wel bus op vluchtstrook (BOB). In de tabel is de ver-

wachte uitvoering van spitsstroken aangegeven.

Conclusie

De uitrusting van een spitsstrook varieert per land. Duitsland laat een meer een-

voudige uitvoering toe, terwijl Groot-Brittannië voor meer uitgebreidere uitrusting

van spitsstroken heeft gekozen. Spitsstroken in Nederland worden ook met veel

maatregelen uitgevoerd maar niet zo als in Groot-Brittannië.

In Duitsland is (in principe) een spitsstrook mogelijk waarbij de uitrusting altijd be-

staat uit verkeersborden, aangepaste bewegwijzering, pechhavens en een snel-

heidsbeperking. Kamera’s, verkeerssignalering, stilstanddetectie en een

inhaalverbod voor vrachtverkeer is niet verplicht.

In Nederland wordt naast de ook in Duitsland aanwezige minimale uitrusting, ook

verkeerssignalering, kamera’s en inhaalverbod vrachtverkeer altijd toegepast.

In Engeland worden naast de uitrusting zoals in Nederland, meerdere kamera’s en

handhaving van de snelheid met kamera’s toegepast. De bewegwijzering is in te-

genstelling tot Nederland en Duitsland niet aangepast.

Frankrijk heeft ook een redelijke uitgebreide uitrusting van de spitsstrook, vergelijk-

baar met het niveau van Nederland. De uitrusting bestaat uit Drip’s, aangepaste

bewegwijzering, barriers, inhaalverbod vrachtverkeer en kamera’s ten behoeve van

handhaving en stilstanddetectie.
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Uit de vergelijking van de diverse landen kan veilige een minimum uitrusting be-

paald worden:

 verkeersbord of Drip’s ter aankondiging van de spitsstrook

 snelheidsbeperking

 pechhavens

 kamera’s

 verkeerssignalering

 aangepaste bewegwijzering

Stilstanddetectie is in bepaalde situaties zeer wenselijk voor de veiligheid. Ook

handhaving van de maximumsnelheid draagt bij aan een hoger veiligheidsniveau.

Er zal een afweging moeten plaatsvinden.

1 Spitsstrook A1 Hoevelaken – Barneveld
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Werfsignalisatie van vaste werken autosnelwegen

Inleiding

In de tabel wordt de werfsignalisatie (NL: maatregelen bij werk in uitvoering) van

vaste werken (NL: statische werkzaamheden) voor Duitsland, Frankrijk, Groot-

Brittannië, Vlaanderen en Nederland vergeleken. Vervolgens wordt puntsgewijs per

land een samenvatting gegeven van de literatuur. Als laatste volgt de conclusie.

De mobiele werken (NL: dynamische afzettingen) zijn in het volgende hoofdstuk te

vinden.

Vaste werfsignalisatie in enkele West-Europese landen op basis van richtlijnen

# voorwaar-

schuwingen

afsluiting

# voorwaar-

schuwing as-

verschuiving

Afsluiten rij-

strook m.b.v.

Snelheids-

beperking [km/h]

Minimum

rijstrook-

breedte [m]

Rijbaan-

scheiding met

barriers ?

Verkeers-

signalering

Herhalingen t.p.v.

werkzone ?

D 3x2 3x2 Bakens +

waarschu-

wingslicht

2x80x2

+1x100x2

2,5/3,0 Niet verplicht,

meestal wel

Nee Rijstrookindeling,

snelheid, inhaalver-

bod

F Geen informatie

GB 4x2 3x2 Kegels + bor-

den

1x80x2+2x80x1 2,5/3,0 Nee Aanbevolen

indien aanwezig

Rijstrookindeling

Fla 4x2 4x2 Actiewagen +

bakens +

borden

2x90x2+2x70x2 2,5/3,0 Verplicht Indien aanwezig Snelheid

NL 2x 3x2 Actiewagen +

andreasstrips

1x90x2+1x70x2 2,15/3,05 Verplicht Standaard Verkeerssigna-

lering of borden

o 3x2: drie locaties aan beide zijden van de weg

o 1x100x2: op één locatie snelheidsbeperking van 100 km/h aan bei-

de zijden van de weg



Agentschap Wegen en Verkeer afdeling Verkeerskunde

41

Vlaanderen

 Voor een afgesloten rijstrook wordt op vier locaties een voorwaarschuwing

aan beide zijden van de rijbaan geplaatst op 3000, 1500, 1000 en 250 m af-

stand voor het begin van de werkzone.

 Het afsluiten van een rijstrook geschied met een actiewagen met oplichten-

de pijl en verkeersbord “aan deze zijde passeren”, bakens en twee losse

verkeersborden “aan deze zijde passeren”. Daarnaast dient in de berm

naast rijstrook een pop met veiligheidskleding en zwaaiende rode vlag ge-

plaatst te worden op een afstand van 100 m voor de afsluiting. Ook worden

drie verdrijfpijlen aangebracht op de rijstrook.

 Op vier locaties voorwaarschuwingen voor rijstrookverandering (asverschui-

ving en/of smalle rijstroken) aan beide zijden van de rijbaan op 3000, 1500,

1000 en 250 m afstand van begin van de werkzone.

 Op vier locaties verkeersborden met snelheidsbeperkingen: twee keer 70

km/h, één keer 90 km/h en één keer 90 km/h over 300 m op 1400, 1100,

500 en 150 m afstand van begin van de werkzone.

 De minimale rijstrookbreedte voor is 2,50 en 3,00 m voor de linker- respec-

tievelijk rechterrijstrook. Deze maten zijn inclusief markering.

Nederland

 Voor een afgesloten rijstrook wordt op twee locaties een voorwaarschuwing

met behulp van verkeerssignalering gegeven. De eerste voorwaarschuwing

bestaat uit een schuine witte pijl naar links of rechts met waarschuwings-

lichten boven de af te sluiten rijstrook. De tweede voorwaarschuwing be-

staat uit een rood kruis. Boven de andere rijstroken wordt een

snelheidsbeperking getoond. Indien een autosnelweg niet is voorzien van

verkeerssignalering (MTM), wordt mobiele rijstrooksignalering toegepast be-

staande uit twee voortuigen geplaatst op vluchtstrook en voorzien van een

uitschuifbare arm met signaalgevers. De afstand tussen de eerste en tweede

locatie is 300 tot 600 m.

 Het afsluiten van een rijstrook geschied met een actiewagen met oplichten-

de pijl en verkeersbord “aan deze zijde passeren” op 200 na de tweede

voorwaarschuwing en 100 m voor de werklocatie. Op 150 m voor de actie-

wagen liggen drie andreasstrips zodanig verspringend dat de gehele rij-

strook wordt bestreken.

 Op maximaal drie locatie zijn voorwaarschuwingen voor rijstrookverandering

(asverschuiving en/of smalle rijstroken) aan beide zijden van de rijbaan

aanwezig op een afstand van 1000, 600 en 50 m voor het begin van de

werkzone.

 Op twee locaties wordt met behulp van verkeerssignalering een snelheids-

beperking (90 of 70 km/h) opgelegd. De snelheidsbeperking wordt met

verkeerssignalering of mobiel rijstrooksignalering aangegeven in combinatie

met de schuine witte pijl en rode kruis. Bij een snelheidsbeperking tot 70

km/h toont de eerste snelheidsbeperking 90 km/h en de tweede 70 km/h.

De eerste snelheidsbeperking staat op 600 tot 900 m de tweede op 300 m

voor de werkzone.
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 De snelheidsbeperking wordt herhaald iedere 1500 m en na een invoeging

of samenvoeging. Dit geldt ook voor andere verbodsbepalingen zoals een

inhaalverbod of breedtebeperking.

 De minimale rijstrookbreedte bij smalle rijstroken is 1,95 voor de linkerrij-

strook en 2,85 m voor, waarbij gestaffeld rijden wordt toegepast. Deze ma-

ten zijn inclusief deelstreep, maar zonder kantstreep en/of redresseerstrook.

 Een asverschuiving in combinatie met een versmalde linkerrijstrook kan met

tijdelijke gele markering en verkeersborden “rijstrookverschuiving + ver-

smalde linkerrijstrook” aangegeven worden maar bij werkzaamheden die

korter duren dan 2 weken ook met verkeerssignalering (vast of mobiel), een

actiewagen met horizontale knipperende chevronpijlen en verkeersbord “aan

deze zijde passeren”, andreasstrips en één voorwaarschuwing met ver-

keersbord “rijstrookverschuiving + versmalde linkerrijstrook”. In beide situ-

atie gelden snelheidsbeperkingen die of met verkeerssignalering (vast of

mobiel) of met verkeersborden worden aangegeven.

Engeland, Wales, Schotland en Noord Ierland

 Voor een afgesloten rijstrook worden vier voorwaarschuwing bij “national

speedlimit” 70 mph (112 km/h) toegepast. Bij een maximumsnelheid

(“permanent speed limit”) van 50 of 60 mph (80 en 96 km/h) zijn dat drie

en bij een maximumsnelheid van 40 mph (64 km/h) twee voorwaarschu-

wing. De voorwaarschuwingen staan aan beide zijden van de rijbaan op af-

standen van 800, 600, 400 en 200 m.

 Afsluiten rijstrook geschiedt met verkeersborden en kegels.

 Op drie locaties een voorwaarschuwing aan beide zijden van de rijbaan voor

rijstrookverandering (asverschuiving en/of smalle rijstroken) op 600, 400 en

200 m. Bij een asverschuiving naar de vluchtstrook worden twee voorwaar-

schuwing toegepast, op 200 m en 0 m voor de asverschuiving. Indien reeds

een rijstrook is afgesloten, wordt volstaan met één voorwaarschuwing (bei-

de zijden van de rijbaan) op 200 m.

 Er zijn op drie locaties verkeersborden met snelheidsbeperkingen 50 mph

(80 km/h), één maal aan beide zijden van de rijbaan en twee maal aan één

zijde van de rijbaan.

 Het afsluiten van 2 rijstroken mag met één taper gedaan worden bij lage

verkeersintensiteiten. Zijn de verkeersintensiteiten hoger dan is een getrap-

te afsluiting nodig.

 De minimum rijstrookbreedte is 3,00 m voor rijstroken met vrachtver-

keer,inclusief hulpdiensten, caravans etc. De minimum rijstrookbreedte

voor een rijstrook met alleen auto´s is 2,50 m. Het is onbekend of deze

maten inclusief of exclusief markering zijn.
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Duitsland

 Afgesloten rijstrook drie maal voorwaarschuwing aan beide zijden van de

rijbaan

 Afsluiten rijstrook met bakens en waarschuwingslichten

 Op twee locaties zijn verkeersborden aan beide zijden van rijbaan met een

snelheidsbeperkingen van 80 km/h , voorafgaand door een snelheidsbeper-

king op één locatie van 100 km/h met snelheidsborden aan beide zijden van

de rijbaan.

 Op dries locatie een voorwaarschuwing aan beide zijden van de rijbaan voor

rijstrookverandering (asverschuiving en/of smalle rijstroken). Indien reeds

een rijstrook is afgesloten, wordt volstaan met één voorwaarschuwing (bei-

de zijden van de rijbaan).

 De minimum rijstrookbreedte is 3,00 m voor rechterrijstrook en 2,50 m voor

de linkerrijstrook.Voor een rijbaan met vier rijstroken is de benodigde ver-

hardingsbreedte minimaal 11,0 m. Deze maten zijn inclusief markering.

 Andreasstrips (Warnschwellen) worden toegepast bij afgesloten rijstrook

vanaf 2006. De StVO maakt dat mogen. In de nieuwe versie van de RSA

(tweede helft 2009) worden andreasstrips meegenomen.

 Barriers (Leitwänden, Schutzwände) als scheiding tussen rijbanen en rijbaan

en werkzaamheden worden in de richtlijnen niet verplicht. Inmiddels worden

bij scheiding tussen beide rijbanen (bijvoorbeeld: 4-0-systeem) barriers wel

(bijna) altijd toegepast.

Frankrijk

Er is geen informatie gevonden.

Conclusie

De verschillend tussen de diverse landen zijn niet bijzonder groot. In Nederland

worden minder voorwaarschuwingen gegeven, maar dat gebeurd dan wel met ver-

keerssignalering boven de weg, waardoor de informatie beter zichtbaar is. Andreas-

strips worden vooralsnog in Nederland toegepast (verplicht) en in Duitsland steeds

meer.
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Werfsignalisatie van mobiele werken autosnelwegen

Inleiding

In de tabel wordt de werfsignalisatie van mobiele werken voor Duitsland, Frankrijk,

Groot-Brittannië, Vlaanderen en Nederland vergeleken. Vervolgens wordt puntsge-

wijs per land een samenvatting gegeven van de literatuur. Als laatste volgt de con-

clusie.

Mobiele werken op autosnelwegen volgens de richtlijnen.

# voorwaar-

schuwingen

afsluiting

Afsluiten rijstrook

m.b.v. # actiewa-

gen *

Snelheids-

beperking [km/h]

Gebruik pech-

strook door

verkeer ?

’s Nachts ? Toe- en afritten,

verbindingswe-

gen ?

Werkzaamheden op

pechstrook ?

D Afhankelijk

van zicht-

baarheid

1 of 2

1 voor 1 rs

2 voor 2 rs

+ 1 werkvoertuig

Soms, 100 Ja Uitzondering

F Geen Informatie

GB 3 Actiewa-

gens

1+1 voor 1 rs

3+1 voor 2 rs

+ 1x pechstrook

Nee Nee Ja, met extra en/of

ervaren personeel

Ja Ja, 1 actiewagen

met botsabsorber +

1 werkvoertuig

Fla 1 of 2 actie-

wagens

1+1 voor 1 rs

2+1 voor 2 rs

Bij portieken en 2

rs afgesloten,

90/100

Nee Ja ? Ja Ja, 1 voorwaar-

schuwing + 1 actie-

wagen

NL 2 actiewa-

gens

1 +

1 werkvoertuig

voor 1 rs, 2 rs niet

toegestaan

Ja, 70 (personen)

of 90 km/h

Ja Ja, met verkeers-

signalering + ver-

lichting

Nee Ja, 1 voorwaar-

schuwing

o * in de situatie met personen buiten de voertuigen, alle actiewagens

zijn voorzien van botsabsorber

o rs : rijstrook

o 1+1 : twee actie wagens achter elkaar
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Vlaanderen

 Recente aanpassingen richtlijnen, zie dienstorder MOW/AWV 2009/13 van 2

juni 2009

 Voorwaarschuwing door één actiewagen op pechstrook met verkeersbord

“afvallende rijstrook”, verkeersbord “wegwerkzaamheden” en voorzien van

een botsarbsorber.

 Slechts een snelheidsbeperking op autosnelwegen met portieken (portalen

met signaalgevers voor verkeerssignalering)

 Afsluiten van één rijstrook gebeurt met twee actiewagens op de afgesloten

rijstrook. Beide actiewagens hebben in roodwit gestreept raamwerk ge-

plaatst een oplichtende pijl, verkeersbord “aan deze zijde passeren”, ver-

keersbord “wegwerkzaamheden”, botsarbsorber en waarschuwingslichten.

De eerste actiewagen staat op 80 m voor de werkzone en de tweede staat

op 50 m van de werkzone.

 Bij werkzaamheden op de pechstrook worden toegepast een voorwaarschu-

wing met verkeersbord “wegwerkzaamheden” en botsarbsorber en twee ac-

tiewagens met oplichtende kruis, verkeersbord “aan deze zijde passeren”,

verkeersbord “wegwerkzaamheden” en botsarbsorber.

 Indien de werkzone op de rechter rijstrook doorloopt tot op de pechstrook

worden naast de voorwaarschuwing en twee actiewagens op de afgesloten

rijstrook ook een actiewagen op de pechstrook geplaatst.

 Bij afsluiten van twee rijstroken op een autosnelweg met drie rijstroken,

worden drie actiewagens voor het afsluiten van rijstroken gebruikt. De eer-

ste actiewagen staat op de meest linker- (rechter-) rijstrook op 130 m, ge-

volgd door een actiewagen op de middelste rijstrook op 80 m en de laatste

actiewagen eveneens op de middelste rijstrook op 30 m van de werkzone.

Er is ook een voorwaarschuwing op de pechstrook geplaatst op 500 m voor

de werkzone.

 Indien bij het afsluiten van twee rijstroken van drie rijstroken verwacht

wordt dat de snelheden boven de 90 km/h liggen, dan kan een tweede

voorwaarschuwing worden toegepast op 1000 m. Daarnaast worden de bei-

de voorwaarschuwing voorzien van een verkeersbord “maximumsnelheid 90

km/h “.

 Op toeritten en afritten (verbindingswegen) worden dezelfde maatregelen

genomen, echter bij afritten wordt een verkeersbord “geldt voor de afrit”

toegepast.

 Bij werkzaamheden op de pechstrook van toe- en afritten wordt één actie-

wagen ter afsluiting van de pechstrook op ene afstand van 30 m van de

werkzone toegepast. De voorwaarschuwing staat op 500 m van de werkzo-

ne. Dit geldt ook voor in- en uitvoegstroken.

 Bij werkzaamheden op in- en uitvoegstroken kan de vluchtstrook als rij-

strook worden gebruikt, waarbij bij de voorwaarschuwing een verkeersbord

“asverschuiving” wordt gebruikt.

 Voor markeringswerkzaamheden wordt een aangepaste signalisatie toege-

past.
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Nederland

 Er worden twee voorwaarschuwingen toegepast met actiewagens met waar-

schuwingslichten. De eerste actiewagen met verkeersbord “afvallende rij-

strook”, verkeersbord “inhaalverhod” en tekst “ rijdende afzetting” staat op

600 m voor de actie die de rijstrook afsluit. De tweede actiewagen met ver-

keersbord “wegwerkzaamheden”, verkeersbord “maximumsnelheid 70

km/h” of “maximumsnelheid 90 km/h” en tekst “rijdende afzetting” staat op

300 m voor de actie die de rijstrook afsluit.

 Het afsluiten van een rijstrook gebeurd met door een actiewagen met bot-

sabsorber en voorzien van oplichtende pijl op 50 m afstand van eerste

werkvoertuig.

 Elke 200 m wordt een werkvoertuig(en) voorzien van verkeersbod “pijl naar

rechts/links” geplaatst. Deze afstand wordt verminderd tot 50 m als weg-

werkers zich buiten de voertuigen op de afgesloten rijbaan bevinden. Hier-

door zijn wegwerkers gedekt door werkvoertuigen als extra bescherming.

 Rijdende afzettingen mogen ´s nachts worden toegepast op autosnelwegen

met verkeerssignalering en (tijdelijke) verlichting.

 Nabij discontinuïteiten (o.a. toe- en afritten) mogen geen rijdende afzettin-

gen worden toegepast.

 Er worden eisen gesteld aan de verkeersintensiteiten en aandeel vrachtver-

keer.

 Linker- of rechterrijstrook mag afgesloten worden. Er mag niet meer dan

één rijstrook worden afsloten. Indien meer dan één rijstrook moet worden

afgesloten, dan moet een stationaire afzetting worden toegepast.

 Snelheidsbeperking van 90 km/h bij wegwerkers in voertuigen, snelheidsbe-

perking van 70 km/h bij wegwerkers op afgesloten rijbaan of vluchtstrook

 Bij werkzaamheden op de vluchtstrook wordt één actiewagen toegepast op

100 m van het eerste werkvoertuig.

 Na de werkzaamheden staat een voertuig met een aanhanger voorzien van

een verkeersbord “einde alle verboden”

 Actiewagens en werkvoertuigen hebben een raamwerk voorzien van rood-

witte strepen waar verkeersborden, pijlen e.d in geplaatst zijn.

Engeland, Wales, Schotland en Noord Ierland (mobile lane closure)

 Voorwaarschuwing door drie actiewagens met verkeersbord 7402 (bord rij-

strook afgesloten) en flashers, zonder botsabsorber geplaatst op de vlucht-

strook of in de berm (aanvullende voorwaarden)

 Afsluiten van één rijstrook door een actiewagen met botsabsorber en bij

voorkeur voorzien van oplichtende pijl in combinatie met flashers. Alleen

een verkeersbord 7403 (bord aan deze zijde passeren) met flashers is een

alternatief.

 Werkzaamheden met voertuig voorzien van verkeersbord 7403 (bord aan

deze zijde passeren) met flashers op 50 tot 100 m van actiewagen t.b.v. af-

sluiting rijstro(o)k(en).
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 Indien met personen werkzaam zijn buiten voertuigen wordt een extra actie

wagen met botsabsorber toegepast zodat de werkzaamheden door twee ac-

tiewagens met botsabsorber wordt afgeschermd. Daarnaast wordt op de

vluchtstrook ook een actiewagen met botsabsorber, oplichtende pijl en ver-

keersbord 7403 (bord aan deze zijde passeren) met flashers geplaatst.

 Indien twee rijstroken worden afgesloten dan worden drie met actiewagens

met botsabsorber en bij voorkeur voorzien van een oplichtende pijl in com-

binatie met flashers. In plaats van een oplichtende pijl met flashers mag ook

het verkeersbord 7403 (bord aan deze zijde passeren) met flashers toege-

past worden.

 Indien de weg voorzien is van verkeerssignalering, deze gebruiken als extra

voorziening voor de mobiele werf.

 Bij werkzaamheden op vluchtstrook wordt een actiewagen met botsabsorber

met bijbehoorde pijl en flashers of verkeersbord 7402 (bord aan deze zijde

passeren) en flashers toegepast. Het werkvoertuig is voorzien van verkeers-

bord 610 (bord aan deze zijde passeren)

 ´s Nachts mogelijk, toe- en afritten passeren mogelijk, eventueel met extra

personeel

 Er zijn maximum toelaatbare verkeersintensiteiten vastgesteld voor mobiele

werken.

 Er is een beperking in tijdsduur van de werkzaamheden per locatie, namelijk

maximaal 2 x 15 minuten

 Linker- of rechterrijstro(o)k(en) mag afgesloten worden. Er mogen twee rij-

stroken worden afgesloten.

 Geen snelheidsbeperkingen

 Actiewagens en werkvoertuigen hebben een geel achtergrondscherm waar

verkeersborden, pijlen en flashers op aangebracht zijn.

Duitsland

 Afhankelijk van de locale omstandigheden en de verkeerssituatie, moet

zorgvuldig bekeken worden of extra snelheidsbeperkingen, gevaartekens,

waarschuwingsinstallaties, of kegels noodzakelijk zijn. De maximumsnelheid

mag, indien afsluitingen van rijstroken plaatsvinden, ten hoogste 120 km/h

zijn.

 Afsluiten van een rijstrook geschied door middel van een actiewagen met

oplichtende pijl, verkeersbord en waarschuwinglichten op minstens 50 m af-

stand van de werkzone.

 Als de actiewagen bij stationaire werkzaamheden van korte duur zonder

trekvoertuig wordt opgesteld, dan moet de minimale afstand tot 100 m wor-

den vergroot.

 Bij toe- en afritten is de minimale afstand tussen actiewagen en werkzone

20 m.

 Slechts in uitzonderingssituatie en als de afzetting minstens 5 km/h en

maximaal 60 km/h rijdt, kan de actie wagen door het werkvoertuig worden

getrokken of de inrichting met oplichtende pijl, verkeersbord en waarschu-

wingslichten aan het werkvoertuig zelf bevestigd zijn.
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 Ter beveiliging van op de werkzone ingezette personen, zijn verrijdbare in-

richtingen met oplichtend kruis in te zetten bij werkzaamheden van korte

duur naast of op de vluchtstrook. Op de vluchtstrook kunnen in plaats van

actiewagens ook werkvoertuigen met verbeterde zichtbaarheid conform A

7.1 in gezet worden. Bij werkzaamheden op de vluchtstrook is altijd het op-

lichtend kruis te tonen.

 In alle situaties worden als aanvulling kegels (hoogte van 750 mm) als af-

scheiding met de rijbaan aanbevolen (onderlinge afstand van 10 m).

 Voorwaarschuwingen conform A .3.2.1 zijn als aanvulling op actiewagen

voor afsluitingen meestal noodzakelijk als de maximumsnelheid meer dan

120 km/h is of als de actiewagen niet op minstens 800 m zichtbaar is. De

afstand tot de actiewagen t.b.v. de afsluiting zou ongeveer 600 tot 1000 m

moeten zijn. Als het zicht op de actiewagen t.b.v. de afsluiting minder dan

400 m is, dan moet een tweede voorwaarschuwing op 300 tot 600 m wor-

den geplaatst.

 Als werkzaamheden van korte duur op de linkerrijstrook plaatsvinden en er

kan geen voorwaarschuwing links van de rijbaan geplaatst worden, dan

moet een tweede actiewagen t.b.v. afsluiting van een rijstrook als voor-

waarschuwing worden toegepast. De afstand tussen eerste en tweede ac-

tiewagen is gelijk aan de situatie met een voorwaarschuwing op de

vluchtstrook en een actiewagen.

 Bij een mobiele afzetting wordt meestal de voorwaarschuwing op de vlucht-

strook meegevoerd. Indien geen verharde vluchtstrook aanwezig is, wordt

de voorwaarschuwing eveneens langs de rijbaan opgesteld.

 Op een rijbaan in één richting met meer dan twee rijstroken, mag een mo-

biele afzetting slechts aan één zijde gepasseerd worden. Indien meer dan

één rijstrook afgesloten dient te worden, dan dient de afsluiting steeds ge-

staffeld per rijstrook te geschieden. De afstand tussen elke actie wagen zal,

indien mogelijk, 200 m moeten zijn.

 Indien op de linker- of middenrijstrook werkzaamheden moeten plaatsvin-

den, dan moet het verkeer in principe met twee rijstroken langs de werkzo-

ne met gebruik van de vluchtstrook worden geleid. Op 400 tot 500 m voor

de actiewagen een voorwaarschuwing conform figuur A-4 (rechts) op de

vluchtstrook worden opgesteld.

 Als aanvulling is meestal demontabele gele markering, een rij dicht opge-

stelde kegels (hoogte 750 mm) of een geleidestrip of -balk (afstand tussen

bovenop geplaatste kleine bakens maximaal 3 m) over een afstand van ca.

100 m, beginnend bij de rechter kantlijn ter hoogte van de voorwaarschu-

wing en schuin verlopend naar de rand van de verharding, te installeren

(Regelplan D III/6).

 Versmalling van een rijstrook mag over het algemeen slechts indien een

verkeersintensiteit van minder dan 1.500 mvt/h per richting te verwachten

is.

 Indien bij het uitvoeren van werkzaamheden van korte duur de veiligheid of

de goede doorstroming niet gewaarborgd is, dan moeten voor de werkzone

maatregelen zoals voor werkzaamheden van lange duur worden toegepast.

Hiervoor zijn voor de afscheiding tussen rijbaan en werkzaamheden kegels

(hoogte 750 mm) met een onderlinge afstand van 10 m toelaatbaar. De on-

derzijde van verkeerstekens moet minimaal 0,6 m boven de verharding lig-

gen.



Agentschap Wegen en Verkeer afdeling Verkeerskunde

49

 Voor werkzaamheden van korte duur, die in uitzonderingsgevallen, bij nacht

of slechte weersomstandigheden moeten plaatsvinden, zijn maatregelen in

vereenvoudigde vorm te nemen conform de tekeningen (Regelpläne) D I en

D II rekeninghoudend met het grotere gevaar ’s nachts. Daarbij kunnen

naast bakens ook reflecterende kegels (hoogte 750 mm) worden toegepast.

Kleine bakens kunnen daarnaast als scheiding van tegengestelde rijrichtin-

gen worden ingezet.

Frankrijk

Er is geen informatie gevonden.

Conclusie

Bij mobiele werken (rijdende afzettingen) zijn de verschillend tussen de landen rela-

tief groot. In Groot-Brittannië worden de meeste maatregelen genomen, terwijl in

Duitsland de minste maatregelen volgens de richtlijnen noodzakelijk zijn. Nederland

en Vlaanderen zitten wat aantal maatregelen betreft daartussen in. Met uitzondering

van Duitsland geldt voor alle landen dat volgens de richtlijnen personen buiten de

voertuigen door 2 actiewagens of een actiewagen en een werkvoertuig moeten af-

geschermd. In alle landen zijn de actiewagens van een botsabsorber voorzien en

worden alternerende waarschuwingslichten gebruikt. Als extra attentiesignaal. Op-

vallend is dat niet in alle situaties altijd een snelheidsbeperking geldt. Wel geldt in

alle landen een beperking van de duur van de werkzaamheden.
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Incident Management

Inleiding

Door CEDR (Conference of European Directors of Roads) is in de subcommissie

(Chair Task 05) een rapportage opgesteld met een vergelijking van incident ma-

nagement (IM) tussen diverse land. De vergeleken landen zijn: Oostenrijk, Dene-

marken, Engeland, Vlaanderen, Nederland en Noorwegen. Helaas zijn Duitsland en

Frankrijk niet betrokken geweest bij het CEDR-onderzoek. Echter, voldoende andere

landen zijn aanwezig om Vlaanderen mee te vergelijken.

Er is een vragenlijst opgesteld en deze zijn per land beantwoord. Vooral Engeland

heeft een bijzonder uitgebreid verhaal. Per land wordt puntsgewijs de uitvoering van

incident management weergegeven. Aangezien de rapportage reeds bondig maar

een zeer complete weergave is, is veel informatie letterlijk vertaald uit het Engels.

De vragenlijst en ook de samenvattende tabel is niet overgenomen uit het CEDR-

rapport “Traffic Incident Management, Final Draft Report”, Conference of European

Directors of Roads – CEDR, David Stones, 11 February 2009. In Annex A op bladzij-

de 21 is de vragenlijst vermeld. Op bladzijde 89 staat Annex H met de samenvat-

tende tabel.

In dit hoofdstuk wordt eerst per lande puntsgewijs de invulling van IM vermeld. Als

laatste volgt de conclusie.

Oostenrijk

 ASFiNAG VTG is niet verantwoordelijk voor IM en berging als geheel, maar

wel eens sterke rol in de gebieden met een verkeerscentrale.

 Samenwerking met regionale diensten, politie en brandweer. Monitoring met

camera’s, weersensors en detectielussen

 Informatie geven met Drip’s en op de radio

 Er vinden overleggen plaats waarbij ervaringen uitgewisseld worden en het

beleid bespoken wordt.

 ASFiNAG signaleert incidenten, maar heeft geen rol in de coördinatie. Er

wordt geprioriteerd, waarbij het waarschuwen van het verkeer de belang-

rijkste is taak. ASFinAG heeft geen verantwoordelijkheid bij de feitelijke

berging.

 Grote incidenten worden op provinciaal niveau geregeld. ASFiNAG opereert

landelijk. Er zijn plannen om ASFiNAG te integreren in de procedures voor

grote incidenten

 Wegbeheerders en politie hebben toegang tot het systeem (kamera’s en

verkeersinformatie) van ASFiNAG.

 Er worden geen prestatie-indicatoren gehanteerd.

 Geen reistijdinformatie, wel informatie over incidenten op website

 Rollen en verantwoordelijkheden van IM-partijen zijn gedefinieerd en geac-

cordeerd

 Er is geen monitoringsysteem om verbeteringen en mijlpalen in IM te meten

 Trends worden door het Oostenrijkse CBS gesignaleerd. De Oostenrijkse

Veiligheids- en preventieorganisatie doet meer een diepteanalyse. Meestal
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doen experts de evaluatie van de voordelen van nieuwe meetsystemen.

Door de korte meetperiodes is het moeilijk de statistieken te vergelijken.

 Toekomstige plannen van ASFiNAG zijn om huidige rol in op beste mogelijke

manier in te vullen door het uitbreiden van de dekking van verkeerscentra-

les (LCS) . In het Oostenrijkse verkeersmanagementplan (door het ministe-

rie uitgegeven) staan procedures en doelen.

 De wet is gewijzigd zodat ASFiNAG de mogelijkheid geboden wordt om

waarschuwingsteksten te tonen langs de weg als gevaar dreigt.

 ASFiNAG zou voor de toekomst naar automatische detectie van botsingen

van een auto zodat deze vermeden kunnen worden en als toch een ongeluk

gebeurd automatisch versturen van locatie, aard, etc.

Denemarken

 DRD samen met hulpdiensten zijn verantwoordelijk voor een goede door-

stroming en veiligheid op het wegennetwerk. De taken worden in coöpera-

tie met private partijen uitgevoerd.

 Voor bepaalde autosnelwegen (M3 en M10) zijn speciale IM-plannen ontwik-

keld, waarbij de DRD de verzoeken om hulp binnen krijgt en doorgeeft, het

verkeer waarschuwt en reguleert, politie en bergingsbedrijf informeert en

assisteert met wegafzettingen

 Drip’s worden door DRD aangestuurd op basis van een overeenkomst met

de politie.

 Er is geen overlegplatform om het beleid te bespreken maar er vindt wel

overleg plaats per situatie

 Er is een verkeerscentrale. Daarnaast bestaan twee applicaties voor het ver-

spreiden en registreren van informatie. Ook de meldingen van 112 worden

aan de verkeerscentrale doorgegeven en getoond.

 Er worden oefeningen/trainingen gehouden met diverse partijen voor tun-

nels en de autosnelweg M3. Voor tunnels trainingsoefeningen zijn met poli-

tie, ambulance, hulpdiensten en technisch ondersteunend personeel.

Voordelen zijn beter begrip van problemen van andere deelnemers en in het

bijzonder voor de service die de verkeerscentrale kan bieden. Bij tunnels

worden de knelpunten zichtbaar van procedures en communicatie tussen

verschillende groepen personeel. Daarnaast zijn technische systemen verbe-

terd.

 Het bergen van voertuigen is in drie klassen verdeeld: A (berging binnen 20

min), B (berging binnen 45 min) en C (berging na overleg met politie). Voor

vrachtverkeer is geen aparte procedure.

 Er zijn richtlijnen voor het opschalen bij incidenten. De politie coördineert de

hulpdiensten bij incidenten. De DRD heeft geen speciale procedures voor

grote incidenten.

 Hulpdiensten kunnen met elkaar communiceren via radio’s. DRD heeft geen

rol hierin.

 Er zijn geen aparte indicatoren om de doelen van IM te meten. Er worden

wel onderzoeken onder weggebruikers gedaan.

 Slechts op de M3 en M10 in Kopenhagen wordt over incidenten en reistijden

informatie gegeven met Drip’s. Via de radio wordt ook informatie gegeven.

Reistijden buiten Kopenhagen worden gemeten en is beschikbaar via inter-

net
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 Er zijn richtlijnen en procedures voor coördinatie vastgelegd.

 Na groet incidenten volgt een evaluatie.

 In 2001 is een onderzoeksteam voor verkeersongelukken opgericht. Er zijn

landelijk statistieken over ongelukken beschikbaar in Denemarken

 Er is een rapport met daarin o.a. aanbevelingen hoe doelen te bereiken

m.b.t. IM.

o Meer nadruk op netwerk als geheel beschouwen

o Verbeterd overzicht van de verkeerssituatie en –stromen van het

gehele netwerk en daarmee een vraag naar data.

o Betere communicatie met weggebruikers

o Betere samenwerking met andere partijen. Nieuwe en aangepaste

coöperatie o.a. met de politie

Engeland

 De rol van de Highways Agency (HA) in Incident management (IM) is de

laatste 5 (2003 – 2008) veranderd. HA heeft drie doelen als netwerkbeheer-

der: veilige wegen, betrouwbare reistijden en geïnformeerde reizigers.

 De volgende organisaties binnen de HA dragen bij aan IM: weginspecteurs

(Traffic Officer Service, TOS), de Landelijke Verkeerscentrale (National Traf-

fic Control Centre, NTCC), IM-coördinatoren (National Incident Liaison Offi-

cers, NILO), informatie-telefoonnummer (HA Information Line) en de

aannemers voor onderhoud en beheer (Service Providers)

 De belangrijkste taken van weginspecteurs zijn: verminderen van congestie

t.g.v. incidenten en verhogen veiligheid, ontlasten van de politie van niet

criminaliteit-gerelateerde zaken en ontwikkelen van de rol van HA als net-

werkbeheerder

 De weginspecteurs en regionale verkeerscentrales hebben nu een veel gro-

tere rol in IM waarbij op verkeersmanagement en ondersteuning van de

hulpdiensten wordt gefocust. HA heeft bepaalde taken van de politie over-

genomen. Er is een “National Guidance Framework” document dat de werk-

relatie tussen politie en HA beschrijft.

 De belangrijkste verantwoordelijkheden van weginspecteurs zijn: stoppen

en geleiden verkeer, ondersteuning politie, oplossen van incidenten, verwij-

deren van voertuigen en patrouilleren op hoofdwegen.

 Incidenten met alleen materiele schade worden door de HA afgehandeld. In-

cidenten met slachtoffers en criminaliteit valt onder verantwoordelijkheid

van de politie.

 De organisatie van weginspecteurs is verdeeld in 7 regio’s, gebaseerd op de

bestaande politieregio’s. Het verkeer in elke regio wordt door een regionale

verkeerscentrale (Regional Control Centre, RCC) geregeld.

 Er is een landelijke verkeerscentrale (National Traffic Control Centre, NTCC)

in 2001 opgericht. Het RCC zal voor incidenten in het betreffende gebied het

verkeer regelen (tactische managen) en het NTCC zal voor veel groter ge-

bied de strategische Drip’s (Variable Message Signs, VMS) aansturen om te

voorkomen dat onnodig verkeer het gebied van de RCC binnenkomt.
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 De IM-coördinator (NILO) in het NTCC verzamelt informatie van RCC’s, poli-

tie, NTCC en andere bronnen om deze aan de media of andere organisatie,

buiten de het operationele team te verspreiden. De NILO schaalt ook op

binnen de HA op basis van de procedures (Emergency Contact Procedure,

ECP).

 Het informeren van het reizende publiek is voor de HA een belangrijke taak.

Een belangrijke rol daarin speelt de HA informatie telefoon (HA Information

Line)

 Het netwerk van de HA wordt onderhouden met Managing Agent Contracts

(MAC) of een combinatie van Managing Agents en Term Maintenance Con-

tractors (MA –TMC) of meer algemeen bekend als Service Providers (SP).

SP’s hebben ook een belangrijke taak in IM op het strategische wegennet-

werk. Spá zijn verantwoordelijk voor het operationele niveau van Incident

Mangement door ondersteuning van andere diensten ter plaatse van het in-

cident, indien nodig bieden van tactische incident management en onder-

houd en reparatie van wegsystemen. Door Service Providers worden

Incident Management Teams opgezet met ondersteuning op en naast de

weg. Er zijn Incident Support Units (ISUs) opgericht door SP’s met als taken

o Ondersteuning van weginspecteurs en politie bij management van

incident

o Evaluatie van het incident en aanvragen van extra en specialistische

diensten die een ISU niet zelf kan bieden

o Een verbinding vormen (communicatie) tussen incident en de net-

werkcontrolekamer van de SP

o De locatie van het incident veiliger maken door verkeersmanage-

ment

o Verminderen van congestie door verwijderen van rommel op de weg

o Reparatie van infrastructuur

o Voorzorgsmaatregelen om schade aan infrastructuur en milieu te

minimaliseren

o Signaleren en rapporteren van incidenten

Indien een ISU niet ingezet wordt voor een incident, kan deze patrouilleren

langs de weg, planmatig onderhoud plegen of defecten repareren.

 De belangrijkste hulpdiensten zijn: politie (English police force), brandweer

(Fire and Rescue Service), ambulance (Ambulance Services) en bergingsbe-

drijven (Vehicle Recovery Operators)

 Bij bestaande procedures wordt gebruik gemaakt van contracten van de po-

litie met bergingsbedrijven om voertuigen te verwijderen en van de be-

voegdheden van de politie. De HA maakt gebruik van de contracten en

bevoegdheden van de politie.

 Er vindt geen formele overleg plaats tussen de diverse partijen. De HA

houdt wel reguliere bijeenkomstem met de hulpdiensten op individuele ba-

sis. Het meest formele overleg is de driemaandelijkse bijeenkomst tussen de

associatie van politiechefs en de HA.
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 De taken van een regionale verkeerscentrale (Regional Control Centre, RCC)

zijn:

o Dirigeren van weginspecteurs naar een incident

o Coördinatie van hulpdiensten met andere dienstverleners

o Monitoring van de verkeerssituatie met bijvoorbeeld camera’s

o Een vroege detectie en van en reageren op incidenten

o Aansturen van dynamische route informatie panelen (drip’s)

o Beantwoorden van de oproepen via de praatpalen (telefooncellen

naast de weg)

 Het NTCC heeft een meer strategische taak voor het gehele autosnelwegen-

net bij incidenten, evenementen, congestie en weerscondities. Andere con-

trolecentra en meldkamers zijn:

o Motorway Police Control Offices (PCO)

o Fire en Rescue Control Room (FCR)

o Ambulance Service Control Room (ASCR)

o Service Providers’ Network Control Centres (NCC)

o Vehicle Recovery Operator control rooms

 De inzet van hulpdiensten is gebaseerd op de 112-meldkamer (Police Inci-

dent Handling Centre, PIHC) dat betrokken is als iemand 999 of 112 gebeld.

 Sommige RCC’s zijn gecombineerd met een regionale PIHC, terwijl andere

een politie-verbindingsofficier (Police Liaison Officer, PLO) hebben. Recent is

een proces gestart om te komen tot SP-verbindingsofficieren (Service Provi-

der liaison officer) in RCC’s.

 Omdat de en de politie een geïntegreerd systeem hebben voor logging van

incidenten, kan gedetailleerde informatie uitgewisseld worden.

 De communicatie tussen RCC en PCO is geregeld in protocollen (Detailed

Regional Operating Agreements, DROAs).

 Het Traffic Learning Centre van HA is begonnen met het organiseren van

grootschalige multi-disiplinaire oefeningen op locaties als het oefenterrein

van Millbrook in Bedfordshire. Hierbij zijn politie, brandweer, ambulance,

service providers (aannemer voor beheer en onderhoud) en bergingsbedrij-

ven.

 Het verschil tussen bergen van personenauto’s en bestelauto’s en vrachtau-

to’s is de responstijd, voor auto’s en bestelwagens is deze 30 minuten, voor

vrachtauto’s is deze 45 minuten.

 De procedures zijn niet afhankelijk van de grootte en ernst van het incident,

wel zal leiding en aansturing anders zijn.

 Weginspecteurs zijn uitgerust met standaard radiosystemen voor hulpdien-

sten van de overheid (Airwave). SP’s en bergingsbedrijven zijn niet met de-

ze systemen uitgerust, maar gebruiken civiele mobilofoons of mobiele

telefoons.

 De belangrijkste prestatie-indicator is een betrouwbare reistijd. In juli 2005

is een Public Service Agreement (PSA) afgesloten voor betrouwbare reistijd.

Het doel is bereikt als de gemiddelde vertraging voor die voertuigen van de

10 % langzaamste reizen, lager is dan in het basisjaar (2004/2005). Omdat

de formele meetperiode is afgelopen, wordt deze vertraging nu gemiddelde

voertuigvertraging ( Average Vehicle Delay, AVD) genoemd. Alle initiatieven,

schema’s, operationele veranderingen en grote projecten worden onder an-

dere beoordeeld op hun bijdrage aan de AVD-meting.
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 In de PSA is ook een doelstelling gesteld om het aantal doden en ernstig

gewonden met 40 % te verminderen. Nieuwe doelstelling zijn meer gespeci-

ficeerd: 33 % reductie van het aantal doden en ernstig gewonden, 10 % re-

ductie van het aantal licht gewonden en 50 % reductie in het aantal

slachtoffers onder kinderen in het verkeer.

 Er worden eisen gesteld aan de responstijd op incidenten van weginspec-

teurs, afhankelijk van de locatie 15 tot 25 minuten. Ook aan Incident Sup-

port Units worden eisen gesteld: een responstijd van hoogstens 20 tot 90

minuten afhankelijk van periode van de dag, wegvak en geldend voor de

eerstelijns assistentie.

 Informatie over de netwerkcondities wordt verzameld, geanalyseerd en met

kwaliteitsbewaking voordat het verstrekt wordt aan klanten. Er zijn 350

Drips’s die door NTCC-operators worden aangestuurd. Het de HA niet toege-

staan om gedetailleerde informatie over incidenten te verstrekken, want dat

is de verantwoordelijkheid van de politie. Ook de media wordt geïnformeerd

door de HA over de verkeerssituatie and wegwerkzaamheden. Inmiddels is

real time verkeersinformatie op de website van de HA beschikbaar. Door

RCCs worden signaalgevers (portieken) en drip’s aangestuurd om het ver-

keer rond een incident te controleren. Dit wordt gedaan om de verkeers-

doorstroming te optimaliseren en niet ter informatie van weggebruikers. Op

drip’s wordt niet de reistijd vermeld, maar bij incidenten wel de verwachte

vertragingstijd indien mogelijk. Op de website van de HA wordt een voor-

spelling gedaan van het verkeersniveau gebaseerd op historisch reistijden.

 Het belangrijkste instrument voor real-time snelheid en intensiteitsmetingen

zijn de inductieve lussen in het wegdek als onderdeel van verkeerssignale-

ring (Motorway Incident Detection and Automatic Signalling, MIDAS). Daar-

naast is een meetsysteem geïnstalleerd door Trafficmaster. De real-time

verkeersinformatie wordt afgeleid uit data afkomstig van 7.500 locaties met

sensoren bestaande uit vaste infrarood sensoren gemonteerd op viaducten

over de autosnelweg en kamera’s langs niet-autosnelwegen behorende tot

het hoofdwegennet. Daarnaast wordt het eigen netwerk van de HA bestaan-

de uit kamera’s voor nummerplaatherkenning (Automatic Number Plate Re-

cognition, APNR) uitgebreid, ook te gebruiken voor handhaving door de

politie.

 Reisinformatie is gebaseerd op gebeurtenissen doe het netwerk verstroren.

 Het MIDAS-systeem neemt langzaam rijdend verkeer waar, waarna signaal-

gevers boven de rijstroken automatisch aangaan en bestuurders waarschu-

wen.
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 In principe is het beheer van het autosnelwegennetwerk in Engeland bereikt

door een nauwe samenwerking tussen de HA en de politie. Strikt gedefini-

eerde rollen en verantwoordelijkheden zijn verwoord in een nationaal raam-

werk (National Guidaince Framework, NGF) verdeeld over controlekamer, op

de weg en centrale diensten en in gedetailleerde regionale afspraken (Regi-

onal Operational Agreements). Daarnaast heeft de HA een overeenkomst

met de brandweer (Memorandum of Understanding, MoU). Met de ambulan-

cedienst is nog geen overeenkomst gesloten, afgezien van een brede over-

eenkomst als onderdeel van de diensten van weginspecteurs. De

ambulancedienst werkt meer samen met de brandweer en heeft daarmee

een MoU. Hoewel de Service Providers in opdracht van de HA werken, zijn

gezamenlijke operationele procedures noodzakelijk om een consistent lande-

lijk serviceniveau te bereiken.

 Door middel van evaluaties van incidenten (Hot Debrief en Cold Debrief)

worden verbeteringen gerealiseerd en zichtbaar. Daarnaast zijn een natio-

naal en 7 regionale datacentra (National/Regional Intelligence Units,

NIU/RIU) opgericht. Deze centra verzamelen en analyseren data van het

wegennetwerk.

 De HA heeft een intensieve top-down onderzoeks- en ontwikkelingspro-

gramma dat de hogere doelstellingen om de verkeersveiligheid te verbete-

ren koppelt aan specifieke aspecten van incidentpreventie. Het programma

houdt in dat vanuit ongevalstatistieken een preventie kan worden opgezet.

Andere data komt van de politie, weginspecteurs, Service Providers, ber-

gingsbedrijven en ad hoc onderzoeken naar de verkeersveiligheid. Er wor-

den veel initiatieven, onderverdeel in wegontwerp, educatie, voorlichting en

handhaving, genomen ter preventie van incidenten als onderdeel van een

onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma aspecten. Gevolg is dat Europese

doelstellingen reeds gehaald zijn en dat op de autowegen van de HA minder

slachtoffers vallen dan vergelijkbare wegen in Europa ondanks dat meer

verkeer verwerkt wordt.

 De strategie van de Higways Agency (HA) is: “een erkend en geloofwaardige

partner in incident management zijn en een effectieve rol spelen in het leve-

ren van een service van hoge kwaliteit naar onze klanten door een betrouw-

baar en veilig netwerk en het ontwikkelen van onze mogelijkheid om de

impact van incidenten te minimaliseren”

 Er zijn een aantal hogere doelstellingen om de strategische visie te berei-

ken:

o Een intergraal incident management

o Een cultuur van veiligheid bij de partijen betrokken bij IM

o Ontwikkelen van diensten en hulpmiddelen van de HA om een re-

ductie congestie t.g.v. incidenten te bewerkstelligen

o Voltooien van de overdracht van verantwoordelijkheden van politie

naar HA zoals afgesproken in het raamwerk (NGF)

o Betrekken van andere hulpdiensten in een samenwerking zodat de

HA een spil wordt in ontwikkeling, onderhandeling, implementatie en

monitoring van betere IM-procedures
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 De HA heeft een wettelijke taal als categorie-2-dienst van de Civil Contin-

gencies Act als reactie op civiele noodsituaties.

 Geloofwaardigheid kan alleen verkregen worden in de tijd en door relaties

op alle niveaus en moet “verdiend” en onderhouden worden.

 Alleen door samenwerking met andere diensten kunnen alle voordelen en

lange termijn effecten bereikt worden.

 De voordelen zijn verminderen van de frequentie, ernst en duur van inciden-

ten, waardoor betrouwbaardere reistijden gerealiseerd worden en de veilig-

heidsdoelstellingen geven een goede prijs-kwaliteitverhouding en prima

klantenservice. Er zijn bijvoorbeeld ook voordelen voor het milieu door ver-

mindering van vervuiling veroorzaakt door incidenten.

 Een doelstelling voor betrouwbare reistijden wordt bereikt als de gemiddelde

voertuigvertraging (AVD, uitgedrukt in seconden vertraging per 10 mile) van

de 10 5 langzaamste reizen, lager is de nieuwe basisperiode (april 2007 –

maart 2008).

 Meerdere onderzoeken geven aan dat de 10 % langzaamste reizen worden

veroorzaakt voor 48 % door incidenten, 28 % door congestie, 21% door

wegwerkzaamheden en 3 % door weerscondities.

 De HA heeft voldoende budget verkregen om de activiteiten te ontplooien

die voordeel bieden en een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben. IM bin-

nen de HA is nog altijd een kosteneffectieve activiteit.

 De toekomst van IM volgens de HA:

o Meer informatie over het netwerk

o De infrastructuur neemt verstoring waar en informeert de betrokken

(hulp)diensten en de weggebruikers, Infrastructuur wordt intelligen-

ter.

o De voertuigen bieden een veilige omgeving voor weggebruikers en

geven informatie door aan andere voertuigen, (hulp)diensten en de

omhullende infrastructuur.

 De volgende aspecten zijn van belang voor de lange termijn ontwikkeling

van IM:

o Te nemen strategische maatregelen

o Leiding, controle en coördinatie

o Delen van operationele informatie

o Grotere standaardisatie

o Structuur en cultuur van de organisatie

o Mogelijkheden en invloed

o Responstijd

o Gedrag weggebruikers

o Beperkingen van budgetten

o Materieel
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 De HA meent dat de volgende strategische maatregelen genomen moeten

worden:

o Het gebrek aan kamera’s over het netwerk moet benoemd worden.

o Het gebrek aan hulpmiddelen (op dit moment Drips/VMS) om weg-

gebruikers te informeren moet benoemd worden.

o Het aantal doorsteken op autosnelwegen moet verhoogd worden.

o Het aantal van overeengekomen en betrouwbare omleidingsroutes

meot verhoogd worden.

o De kennis en begrip van de doelen, prioriteiten en mogelijkheden

van andere (hulp)diensten dient verhoogd worden.

o Praktijkervaringen moet meer gedeeld worden met andere

(hulp)diensten.

o Het moet mogelijk worden om toereikende verlichting aan te bieden

bij incidenten.

Vlaanderen

 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft geen actieve rol in incident

management (IM) op de weg. Er zijn geen weginspecteurs. De politie (fede-

rale politie op autosnelwegen, locale politie op alle andere wegen) doet ook

het regelen van het verkeer.

 Verkeersmanagement in reguliere situaties en bij incidenten wordt gedaan

door de verkeerscentrale (TIC-TCC Vlaanderen).

 De federale verkeerspolitie is geïntegreerd in de verkeerscentrale met een

24/7 aanwezigheid van een liasion officier van de politie.

 In de verkeerscentrale komen alle data binnen: inductielussen, kamera’s,

a.i.d en ook incidentinformatie van de politie. Deze data wordt verzameld en

gedistribueerd asl een samenwerking tussen wegautoriteit en politie.

 Er zijn drie incident gerelateerde instrumenten: FAST, calamiteitenwegen en

tolvrij gebruik van Liefkenshoektunnel

 Incident Management is meer gericht op regionale verkeersmanagement

(herrouteren, omleidingroutes) dan op verkeersmanagement op de locatie

van het incident.

 Er is geen formeel overleg tussen de betrokken partijen van IM.

 Er worden oefeningen met meerdere (hulp)dienst gehouden, maar de na-

druk ligt op het incident zelf en minder de verkeerssituatie.

 Het AWV heeft contracten met private bergingsbedrijven (FAST-contracten).

Het autosnelwegennetwerk is in sectoren onderverdeeld. Voor elke sector is

bergingsbedrijf, die door die politie kan worden ingezet om de weg vrij te

maken binnen een afgesproken tijd. Voor vrachtverkeer geldt dezelfde situa-

ties maar de sectoren zijn groter.

 Incidenten worden geclassificeerd naar de ernst ervan:

o I fase 1: commandant van de brandweer

o II fase 2: burgemeester

o III fase 3: gouverneur van de provincie
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 Er is een geïntegreerd digitaal radiocommunicatiesysteem voor politie en

hulpdiensten.

 Responstijd en doelstelling voor vrijmaken weg ,zijn alleen gesteld berging

met FAST-contractanten.

 In zijn algemeenheid wordt geen onderscheid gemaakt tussen reisinformatie

bij incidenten en zonder incidenten.

 In plaats van vastgestelde rollen en verantwoordelijkheden, wordt een meer

informele praktische aanpak gehanteerd.

 Signaalgevers boven de rijstroken (portieken) verlagen de maximumsnel-

heid naar een incident, wegwerkzaamheden of file. DRIPs (Dynamisch Route

Informatiepanelen, VMS) worden gebruikt om bij incidenten, wegwerkzaam-

heden en/of files te waarschuwen.

 Op dit moment is geen algemeen strategisch plan aanwezig. Verbetering

van IM wordt met een meer pragmatische stap-voor-stapmethode gedaan.

 Een algemeen beleid is niet duidelijk gegeven de politieke en institutionele

organisatie in België: macht en verantwoordelijkheden voor verschillende

onderwerpen liggen op verschillende niveaus (federaal, regio) zonder een

hiërarchische structuur.

 Er is een overeenkomst tussen de Vlaamse wegautoriteit (verkeerscentrale)

en de federale politie (verkeerspolitie) over de samenwerking en resulterend

in een liasion officier in de verkeerscentrale.

 Er valt nog veel te bereiken in de afhandeltijd van een incident op locatie.

Onderzoek (oorzaak en verantwoordelijkheid van het ongeluk) kan versneld

worden door videoregistratie van de AID-kamera’s (binnenkort geïmplemen-

teerd) en/of registratie van allerlei data door een zwarte doos in auto’s.

Daarnaast kan het op een bepaalde manier doorberekenen van kosten voor

het verkeer door incidenten helpen met het verminderen van de impact op

het verkeer. Dat kan zijn verzekeringsaspecten (schade aan voertuigen en

hun goederen versus filekosten), de wijze van beladen van vrachtauto’s en

de vrijheid van keuze bij wegslepen.

Nederland

 De Nederlandse Rijkswaterstaat is als onderdeel van de overheid de wegbe-

heerder van het nationale wegennet. Meer dan 10 jaar geleden heeft Rijks-

waterstaat incident management geïntroduceerd samen met politie,

brandweerkorpsen, ambulancediensten, bergingsbedrijven, verzekerings-

maatschappijen en anderen. De voornaamste motivatie is het verminderen

van vertraging door incidenten en het verbeteren van de veiligheid bij inci-

denten.

 Binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt de uitvoering van IM

gecoördineerd door het Verkeerscentrum Nederland, onderzoek en ontwik-

keling wordt door AVV (inmiddels DVS) uitgevoerd.

 Rijkswaterstaat heeft algemene doelstellingen op het gebied van verkeers-

veiligheid, verkeersafwikkeling en verkeersbeheersing. De rol van Rijkswa-

terstaat bij IM is verander. Vroeger was deze beperkt tot het beveiligen van

werkzaamheden bij het incident, verminderen van negatieve effecten op de

verkeersstroom en opruimwerkzaamheden. Toen werd IM geïntroduceerd

door Rijkswaterstaat en is nu de nadrukkelijk de verbeteringen aan het oog-

sten.
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 Er vinden regionale bijeenkomsten plaats met alle betrokken partijen waar

praktische zaken worden besproken, zoals trents in incidentenafhandeling,

terugkerende problemen, etc. Een dergelijk platform op nationaal bestaat

ook en wordt weer actiever gebruikt.

 Rijkswaterstaat heeft 5 verkeerscentrales (Traffic Management Centres) die

een belangrijke rol spelen bij IM. De centrales zijn het contactpunt tussen

verkeersoperators en weginspecteurs. De voornaamste verantwoordelijkhe-

den van de verkeerscentrales zijn observatie en monitoring van het verkeer,

verkeerssituaties en sturen van het verkeer. De belangrijkste bronnen van

informatie zijn wegkantsystemen en kamera’s. De verkeerscentrales worden

tot nog toe niet gedeeld met andere partijen.

 Er worden regelmatig oefeningen gehouden met meerdere partijen, soms bij

tunnels vooral als veiligheidsoefeningen. De oefeningen kunnen ook op het

Rijkswaterstaat trainingscentrum gehouden worden waar een simulatieom-

geving beschikbaar is.

 De essentiële procedures voor inzet en ruiming zijn de procedureregels voor

personenauto’s en vrachtauto’s. Vrachtauto’s worden anders behandeld dan

personenauto’s, omdat deze een ander type bergingsvoertuig nodig hebben.

 Er zijn specifieke nationale richtlijnen en calamiteitenplannen voor de afhan-

deling van grote incidenten. In deze situaties heeft de brandweer daarboven

de burgemeester de leiding.

 Tegenwoordig is een nationaal communicatiesysteem beschikbaar voor

hulpdiensten. Helaas is de wegbeheerder geen hulpdienst en heeft tot nu

toe niet de beschikking over het betreffende systeem.

 De aankomsttijden gemeten vanaf het moment van alarmering worden ge-

bruikt door weginspecteurs (?) Ook het percentage bijgewoonde incidenten

wordt als een prestatie-indicator gebruikt. Deze indicatoren zijn nog experi-

menteel en in ontwikkeling. Bergingsbedrijven hebben een contract met

verplichte prestaties vooral voor aankomsttijden. Voor hulpdiensten gelden

algemene doelstellingen, met name voor de maximale aanrijdtijd.

 Procedures voor reisinformatie bij incidenten verschilt niet van reisinforma-

tie zonder incidenten. Verschillende informatiekanalen worden gebruikt, zo-

als DRIPs, RDS-TMC, radiobulletins, teletekst of een combinatie.

 In Nederland wordt de “Dutch Red Book” gebruikt met gedefinieerde rollen

en verantwoordelijkheden van de partijen betrokken bij incident manage-

ment.

 Sinds enkel jaren wordt een intensief monitoringsproject uitgevoerd., waar-

bij data van weginspecteurs, bergingsbedrijven van verkeerscentrales (aan-

komsttijden, ruimingstijden en vertrektijden) wordt verzameld. De data

wordt gebruikt voor afspraken tussen Rijkswaterstaat en het Ministerie van

Verkeer en Waterstaat.

 Trents in oorzaken van incidenten wordt niet systematisch onderzocht. Al-

leen als er een dringende noodzaak is, zoals publieke belangstelling.

 Er wordt gestreefd naar een verbetering van het IM, vooral door verbeterde

coördinatie met de hulpdiensten. Daarvoor wordt (is) een gemeenschappe-

lijke organisatie met alle partijen opgericht.

 Een strategisch plan wordt ontwikkeld. De eerste stap is het vinden ge-

meenschappelijke SMART-doelen.
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 Voordelen zijn indicatief berekend op het gebied van reductie van vertraging

door incidenten ten gevolge van IM. IM reduceert de vertraging bij inciden-

ten met de helft., vergeleken met een (hypothetische) situatie zonder IM,

waarbij een aantal aannames zijn gedaan. Betere veiligheid door IM kan be-

argumenteerd worden maar is moeilijker te meten.

 Er zijn geen beperkingen door het budget.

 Belangrijke procedures hebben betrekking op de bergingsbedrijven, inclusief

financiering, meldingsprotocollen en beperkingen. Deze procedures zijn erg

succesvol en leveren veel op, hoewel deze niet wettelijk zijn vastgelegd

maar wel landelijk worden geaccepteerd. Een verandering zou zijn deze wel

wettelijk vast te leggen. Een ander te ontwikkelen procedure is de rol van

weginspecteurs en zal vooral de rol van wegbeheerder en politie beïnvloe-

den.

 De voornaaste obstakels zijn van administratieve aard, maar niet fundemen-

teel.

 De toekomst van IM:

o Betere coördinatie bij detectie van incidenten en snelelr delen van

informatie tussen de betrokken partijen.

o Het proces van de coördinatie ter plaatse van het incident verbete-

ren met duidelijk welke partij de locatiemanagement regelt.

o Meer geïntegreerde command en control, mogelijk door alle betrok-

ken partijen, waarbij dezelfde communicatietechnologie wordt ge-

bruikt

o Verbeterde en uitgebreidere informatie aan het publiek

o Breder gedragen gemeenschappelijke doelen op het uitvoerende en

beleidsniveau bij alle betrokken partijen.

Noorwegen

 De Noorse publieke wegbeheerder (NPRA) is verantwoordelijk voor de plan-

ning, constructie en beheer van het nationale en regionale wegennetwerk,

inspectie van voertuigen en eisen aan, training van en verstrekken van ver-

gunningen aan bestuurders van voertuigen.

 De NPRA bestaat uit 5 regionale kantoren, ieder met een verkeerscentrale.

 In 1994/1995 zijn nationale richtlijnen voor IM opgesteld samen met de po-

litie. Deze richtlijnen zijn in 2005 herzien.

 De richtlijnen zijn bedoeld voor het dagelijkse IM op wegen (afsluitingen and

versperringen door verkeersongelukken, aardverschuivingen en lawines,

overstromingen etc. en geplande zaken als wegwerkzaamheden, sporteve-

nementen en geplande reddingsoperaties). Er zijn ander richtlijnen voor cri-

sissituaties en calamiteiten.

 De NPRA heeft een algemene doelstelling voor verkeersveiligheid, doorstro-

ming en regulering van verkeer. Bij IM is de rol het nemen van verkeers-

maatregelen bij incidenten, verminderen van negatieve effecten op de

verkeersafwikkeling en het informeren van weggebruikers. Daarnaast is de

NPRA verantwoordelijk voor opruimwerkzaamheden en het assisteren van

de politie bij technisch onderzoek van voertuigen en technisch gerelateerde

zaken bij wegverkeer om de oorzaak te kunnen vaststellen.

 De politie is de hoofdverantwoordelijke bij het incident. Zowel de politie als

de NPRA kunnen wettelijk gezien een weg afsluiten.
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 De richtlijnen schrijven voor dat reguliere bijeenkomsten gehouden worden

met NPRA, politie en hulpdiensten en andere betrokken partijen in de re-

gio’s. Vertegenwoordigers van de verkeerscentrales dienen ook aanwezig te

zijn in deze bijeenkomsten.

 Ervaringen wijzen uit dat persoonlijk contact belangrijk is om een succesvol-

le samenwerking te bereiken en daarom zouden de bijeenkomsten op een

regionaal niveau moeten worden georganiseerd.

 Volgens de richtlijnen moet in samenwerking met politie, hulpdiensten en

locale autoriteiten calamiteitenplannen ontwikkeld worden met daarin be-

schreven:

o De rollen van de verschillende partijen en verantwoordelijkheden bij

IM

o Procedures voor alarmering en verspreiding van informatie

o Omleidingsplannen (inclusief tijdelijke borden of gebruik van DRIPs)

o Plannen voor specifieke acties als ongelukken gebeuren (bijvoor-

beeld tijdelijke veerdiensten)

o Communicatieplannen (bijvoorbeeld voor gebieden zonder telefoon-

bereik)

o Voor tunnels en wegvakken met een verhoogd risico op aardver-

schuivingen en/of lawines moeten specifieke calamiteitenplannen

ontwikkeld worden.

 De 5 verkeerscentrales van de NPRA spelen een belangrijke rol binnen IM en

vormen het belangrijkste communicatiemiddel tussen NPRA, politie en hulp-

diensten en voor spreiden van informatie intern NPRA en aan weggebrui-

kers.

 De belangrijkste verantwoordelijkheden van de verkeerscentrales zijn:

o Observatie en monitoring van het verkeer en verkeerssituatie

o Verkeersmanagement

o Verkeersinformatie

 De belangrijkste informatiebronnen zijn wegkantsystemen en camera’s.

Ook politie, hulpdiensten, veerbootmaatschappijen, de media en weggebrui-

kers geven informatie aan de verkeerscentrales over incidenten en de ver-

keerssituatie. De verkeerscentrales zijn op een gemeenschappelijke

database aangesloten. De verkeerscentrales delen de informatie niet met

andere partijen. De enige uitzondering is de verkeerscentrale Oslo waar de

politie tijdens kantooruren personeel heeft gestationeerd.

 Er vinden reguliere oefeningen plaats met betrokken instanties. De NPRA is

als wegbeheerder verantwoordelijk in het nemen van initiatief voor oefenin-

gen, maar politie en brandweer nemen soms ook het initiatief. Alle betrok-

ken partijen moeten deelnemen. De voordelen zijn signaleren van

verbeteringen in procedures, vergroten kennis (vooral bij tunnels, wegvak-

ken etc.), signaleren van administratieve of financiële aanpassingen en ver-

beteren van het persoonlijk contact.

 Volgens de Noorse wetgeving heeft de politie de bevoegdheid om een voer-

tuig te laten verwijderen. Er zijn geen speciale procedures hiervoor.

 Er specifieke nationale richtlijnen en calamiteitenplannen voor het afhande-

len van grote incidenten.

 De procedures voor reisinformatie bij incidenten verschilt niet van de situa-

tie zonder incidenten.
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 De monitoring van de ontwikkeling en verbetering van IM gebeurt door con-

tinue evaluatie van het afhandelen van incidenten en het houden van oefe-

ningen.

 De regio’s van de NPRA dienen conform de richtlijnen een risicoanalyse uit

te voeren. De NPRA heeft ook een ongevallendatabase, waarmee samen

met informatie over de infrastructuur analyses kunnen worden uitgevoerd.

 De implementatie van de strategie en procedures die in 2005 zijn ontwikkeld

vindt nu (2008) plaats, zodat niets gedaan wordt aan de ontwikkeling van

een nieuw strategisch plan.

Incident gemanaged
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Conclusies

De verschillen tussen landen zijn groot. In bepaalde landen wordt meer aan incident

management gedaan dan in andere landen. Een actieve rol in incident management

is gekoppeld aan het hebben van (voldoende) verkeerscentrales, weginspecteurs

van de wegbeheerder, het vastleggen van procedures en een (intensieve) samen-

werking met vooral de politie en andere hulpdiensten. Bij een rangorde van “veel

IM” naar “weinig IM” wordt deze Engeland, Nederland, Noorwegen, Denemarken,

Vlaanderen, Oostenrijk. De verschillen tussen Denemarken, Vlaanderen en Oosten-

rijk zijn niet groot.
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