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Intro:
wie ben je?

en wat verwacht je van deze sessie?
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Integrale blik, van BNP naar brede welvaart

– Steeds meer bewustwording dat focus op toename in BNP (Bruto Nationaal 
Product) niet altijd meer welvaart brengt.

– Een breed welvaartsperspectief kijkt verder dan het BNP: People, Planet en Profit.

– Het streven naar brede welvaart betekent continu zoeken naar manieren om 
economische, sociale en ecologische dimensies te integreren en in balans te 
brengen.

– Brede welvaartsgroei betekent dat positieve effecten op de ene dimensie niet 
negatief uitpakken voor andere dimensies.



Beleid

– We gaan robuust mobiliteitssysteem
– Brabant zet een stap weg van wegwerpeconomie naar circulaire 

economie met in 2030 50% minder primair grondstoffengebruik.
– in 2030 wordt onze energie voor 50% duurzaam opgewekt.
– in 2030 is de CO2-uitstoot met 50% gereduceerd.
– in 2050 is Brabant klimaatbestendig en water robuust ingericht.
– In 2030 is de afname van biodiversiteit naar een positieve trend 

omgebogen 

– Wat betekent dit voor de provinciale infrastructuur? 



iVRI

– De iVRI draagt bij aan ons mobiliteitsbeleid, betrouwbaar & robuust mobiliteitsnetwerk.
– Tevens draagt het bij aan andere beleidsdoelstellingen, waaronder 

duurzaamheidsdoelstellingen

Hoe doet de iVRI dat:
– Faciliteren van verkeersstromen
– Informeren van weggebruikers (U3 iVRI)
– Prioriteren van modaliteiten (U4 iVRI)
– Bijdragen aan landelijke datastromen







één iVRI, veelvoud van techniek

– Accu’s
– Aftellers
– Akoestische signaalgevers
– Camera’s
– Detectie lussen
– Drukknoppen
– Elektronische sloten
– Kabels
– KAR antenne
– Lantaarn / LED modules
– Mast

– Portaal
– Radar detectie
– Regensensor
– Routers (internet)
– Software applicaties
– Stopstreep
– Tegelplateu
– Voorwaarschuwingseinen
– Wachttijdvoorspellers
– Wifi-p antenne’s
– …



iVRI, ambitieweb sessie scope

In scope:
– De hardware, software en techniek van de iVRI.

Uit scope:
– Het verkeer dat de iVRI regelt.
– Andere assets (wegmarkering, kunstwerken, asfalt, verlichting, etc.).



Het ambitieweb als hulpmiddel

– Green deal Duurzaam GWW, www.duurzaamgww.nl

– Duurzaamheid integraal onderdeel van infrastructuur.

– Instrumenten: ambitieweb, CO2 prestatieladder, Dubocalc.

– Toegepast binnen infrastructurele projecten, nu ook bij assetbeheer.

http://www.duurzaamgww.nl/


Het ambitieweb

– 12 thema’s

– 3 ambitieniveaus
• Niveau 3: maximaal
• Niveau 2: bovengemiddeld
• Niveau 1: minimaal / wettelijk



Ambitiewebsessie: (i)VRI

1. 15 minuten Geef individueel een ambitieniveau aan elk thema op het 

ambitieweb voor de iVRI met stickertjes. Bekijk per thema welke impact de 

iVRI zou kunnen maken op het betreffende thema.

(nb we hebben voor deze sessie geen beleid als basis, stel je zou dit binnen je 

eigen organisatie doen dan neem je ook het beleid mee).

2. 15 minuten Ga in gesprek en kom tot een consensus over de gekozen 

niveaus

Korte evaluatie

Vervolgens een pauze



Ambitieweb sessie: (i)VRI

1. 15 min, geef individueel een ambitieniveau aan elk thema op het ambitieweb 
voor de iVRI met stickertjes. Bekijk per thema welke impact de iVRI zou 
kunnen maken op het betreffende thema.

2. 15 min, ga in gesprek en kom tot een consensus over de gekozen niveaus.

– we hebben voor deze sessie geen beleid als basis, stel je zou dit binnen je eigen 
organisatie doen dan neem je ook het beleid mee.

Korte evaluatie
Vervolgens een pauze



Kansen en maatregelen: bijdrage iVRI aan thema

– 10 min, benoem individueel kansen en maatregelen voor alle thema’s die een 
niveau 3 hebben gekregen. Schrijf dit op een post-it, plak het op bij het juiste 
thema.

– 10 min, benoem vervolgens kansen en maatregelen voor alle thema’s die je een 
niveau 2 hebt gegeven. Schrijf dit op een post-it, plak het op bij het juiste thema.

– 10 min, deel vervolgens de benoemde kansen en maatregelen in het groepje en 
bespreek ze.

Tip: denk ook na over hoe een fabrikant of onderhoudsaannemer kan bijdragen in 
kansen/maatregelen.



Proces stappen kansen en maatregelen

1. Individueel niveau 
2. Consensus
3. Kansen en maatregelen
4. Scoren van de kansen en maatregelen op 
5. Acties bepalen en tot uitvoering komen

impact
uitvoerbaarheid / tijdlijn
kosten



Tot uitvoering komen…

1. Integreren in eigen organisatie, beheerplannen, opdrachten en gunningen.

2. Allianties met andere gremia van beheerders (Vakberaad BenB, ,,,).

3. Doorpakken met leveranciers & wegbeheerders (MKI invoering, hergebruik,,,).



Bedankt voor
uw aandacht


