
Toekomst en beheer RVMK 
(Regionale Verkeer- en MilieuKaart)

Evaluatie en vooruitblik naar beheer
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Agenda
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Wat is de RVMK?

Evaluatie

Hoe verder?



Wat is de RVMK?
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Prognoses van de ontwikkeling van het autoverkeer

Te gebruiken voor inzicht in het effect van ruimtelijke ontwikkelingen
of infrastructurele ingrepen

Verkeerskundig en milieukundig

Verfijning van Rijkswaterstaat-model (NRM)
Input: huidige en toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkelingen, 
infrastructuurnetwerk, gedragsmodellen en verkeerstellingen



RVMK vastgesteld en 
geëvalueerd
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RVMK door DB geaccepteerd in februari en uitgeleverd aan
gemeenten

Evaluatie uitgevoerd naar proces van afgelopen jaren



Conclusies evaluatie
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Terugblik organisatie:
Uitvraag en offerteverlening voor verbetering vatbaar
Proces verdient meer aandacht

Inhoudelijke kwaliteit:
Aandacht voor modeluitgangspunten, vraagt expertise
Inhoudelijke issues verdienen heroverweging
Behouden en uitbouwen huidige kwaliteit

Blik naar de toekomst:
Maak keuze in beheer en verantwoordelijkheden



Wat valt onder beheer?
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Fysiek beheren van de modelbestanden om deze uit te leveren aan
gemeenten en adviesbureau’s

Overzicht houden van modelberekeningen en kleine actualisaties

Kennis van het model beheren, opbouwen en delen

Actualisaties initiëren



Gebruikersenquête
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2 tot 3 grootgebruikers 5 regelmatige 
gebruikers

Overige incidentele 
gebruikers

Hoeveelheid
gebruik

5-10 projecten per jaar 2-5 runs per jaar 0-2 runs per jaar

Doelen Input dynamische
modellen
Verkeerskundige 
effectbepalingen 
beleid en (grote) 
projecten
Milieukundige 
effectbepalingen grote 
en kleine projecten

Verkeerskundige en 
milieukundige 
effectbepaling 
projecten en beleid

Verkeerskundige en 
milieukundige 
effectbepaling 
voor incidentele 
grotere projecten

Zelf toepassen 
of uitbesteden

Kunnen zelf toepassen 
maar besteden ook
frequent uit

Besteden volledig uit Besteden volledig 
uit

Kosten
uitbesteden

± €50.000,- per jaar ± €10.000,- per jaar -



Investeringen RVMK
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Bouw: grote actualisatie van €70.000,- eens in de 6 jaar
Toepassing: €150.000,- tot €200.000,- per jaar
Beheer: gemiddeld €25.000,- per jaar

Tijd

Ko
st

en



Beheer-
scenario’s
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Regionaal modelbureau
Holland Rijnland
Omgevingsdienst

Uitbesteden beheertaken

Gemeentelijke coördinatie
Kopgroep
Decentraal - opsplitsen

Provinciale coördinatie

Duidelijk aanspreekpunt

Kennis

Continuïteit

Kwaliteit

Flexibiliteit

Kosten

Criteria

Eerste indruk/voorkeur scenario’s?
Belang criteria (en toevoegingen)?



Vervolg
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Gesprekken met betrokkenen en (ervarings)deskundigen

Voorstel voor beheer via AO – PHO

Afhankelijk van voorkeursscenario besluitvorming

Beheer in Q3 belegd conform besluit

Parallel actualisatie naar RVMK 3.1

Grotere beslissingen over modeluitgangspunten en (geografische) 
samenhang na keuze voor beheer


