
Zoetermeer 23 mei 2019 

Onderwerp: Doorrekenen “scenario 6” 

 

Geachte heer Vermeulen, 

 

In het kader van PAG heeft het Molenberaad u toestemming gevraagd om een alternatieve 

wegenvariant, op eigen kosten, te mogen doorrekenen. U hebt daarop geantwoord geen 

bezwaar te hebben. W hebben aan bureau Goudappel Coffeng  deze berekening voor ons uit 

te voeren, maar om hen moverende redenen willen zij ons verzoek niet honoreren. Zij 

hebben geadviseerd een andere partij te zoeken die deze berekening wel kan en wil 

uitvoeren. Ook uw medewerkers hebben ons dit advies gegeven. 

Na een zoektocht met veel “nullen op ons request” hebben wij recent een adviesbureau 

gevonden dat de berekeningen zou kunnen en willen uitvoeren. Het beschikt in onze ogen 

over voldoende vaardigheden en kennis om onze opdracht tot een goed einde te brengen.  

Om de berekening op identieke basis te kunnen uitvoeren dient het adviesbureau de 

beschikking te krijgen over het verkeersmodel dat door Goudappel Coffeng is ingezet om 

deze berekeningen te kunnen uitvoeren. Dit model is ontwikkeld in opdracht van de 

Omgevingsdienst Midden-Holland en is operationeel onder de naam “Verkeersmodel Regio 

Midden Holland, RVMH versie 3.1”. Goudappel Coffeng heeft hiermee kort geleden in 

opdracht van de Provincie de berekeningen voor de UitvoeringsMER N207 zuid uitgevoerd 

voor het prognosejaar 2035. Het molenberaad heeft conform de toezegging van de provincie 

de resultaten van de gevalideerde versie ontvangen. Dit “statische verkeersmodel” achten 

wij het meest geschikt om als uitgangspunt te dienen voor de doorrekening van ons 

scenario.  

Ons verzoek is dan ook om alle gegevens die noodzakelijk zijn om dit model aan te wenden 

voor het doorrekenen van het door ons beoogde wegenscenario 6 ter beschikking te (doen) 

stellen. Zonder uitputtend te zijn gaat het om de volgende data van de modelversie RVMH 

3.1: 

 Alle HB-matrices 

 Alle toegepaste rekenalgoritmes w.o. die voor distributie en toedeling van het 

verkeer 

 Het netwerk van de doorgerekende variant 2035H VBL+VBWL+Y, (wegvaksnelheden 

en capaciteiten en kruispuntvormgeving) 

 De uitkomsten van de toedeling van genoemde variant aan het netwerk 

 Alle andere tools die nodig zijn om een volwaardige variant te kunnen opstellen en 

doorrekenen. 



Wij vertrouwen erop dat u positief zult staat tegenover ons verzoek en zult bewerkstelligen 

dat ons adviesbureau op korte termijn over de gevraagde gegevens (om niet) kan 

beschikken, zodat wij in de gelegenheid zijn ons scenario door te laten rekenen. Indien u 

bepaalde voorwaarden hebt met betrekking tot gebruik, verantwoording en publicatie van 

de resultaten van onze berekeningen vernemen wij die graag.  Mocht u nog vragen hebben 

met betrekking tot dit verzoek zijn wij uiteraard bereid om deze te beantwoorden. U kunt 

hiervoor contact opnemen met ondergetekende. 

Wij hopen spoedig een antwoord van u te ontvangen, 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

B. S. Eilander,  

Namens het Molenberaad 

 

CC:  mevrouw G. van Duijnhoven 
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