
 

 
 
 

MEMO 
 
 
 

 
 
1 Inleiding 
In dit memo doen we een voorstel voor het goed beleggen van het beheer en de 
actualisaties van de Regionale Verkeers- en Milieukaart (verder: de RVMK). We 
gaan allereerst in op de achtergrond en geschiedenis van het beheer van de RVMK. 
Daarna volgt het inhoudelijke voorstel, waarbij we de taken ten aanzien van 
eigenaarschap, beheer en actualisaties enerzijds en de organisatie en kosten 
anderzijds uiteenzetten. We sluiten af met enkele opmerkingen over de transitie van 
de RVMK. 
 
2 Achtergrond 
De RVMK van Holland Rijnland is een beleidsondersteunend instrument, waarmee 
verkeers- en milieuberekeningen kunnen worden uitgevoerd. Het bestaat uit zowel 
een verkeersmodel als een milieumodel. Gemeenten gebruiken de RVMK voor 
diverse doeleinden, waaronder het dimensioneren van wegen en het doorlopen van 
juridisch-planologische procedures (bestemmingsplannen). De provincie Zuid–
Holland gebruikt deze voor verkeersberekeningen ten behoeve van regionale 
projecten. 
 
De gemeenten en de Provincie hebben belang bij een goed werkende en beheerde 
RVMK. Verkeer en vervoer houdt zich immers niet aan bestuurlijke grenzen. 
Verschillen in verkeersmodellen tussen de verschillende gemeenten geven risico’s in 
de juridische onderbouwing van bestemmingsplannen.  
 
De coördinatie (en zeer beperkt het beheer) van de RVMK lag de afgelopen jaren bij 
Holland Rijnland. Er is echter geconstateerd dat er een nieuwe organisatievorm voor 
beheer van het regionale verkeersmodel RVMK nodig is.  
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Aan: PHO Verkeer en Vervoer 
Van: Holland Rijnland 

Datum: 19 april 2017 
  

Onderwerp: Beheer RVMK 



 

- het huidige beheer is niet structureel belegd is en daardoor onvoldoende van 
kwaliteit. Actualisaties duren daardoor te lang en er zijn risico’s voor de kwaliteit 
van het model;  

- het beheren van een technisch complex instrument dat specialistische continue 
kennis vraagt, past niet bij de taken van Holland Rijnland. De organisatie  werkt 
immers zelf niet met het model en ontbeert de kennis.   

 
Door het PHO Verkeer en Vervoer is daarom in november 2015 de voorkeur 
uitgesproken voor een beheermodel waarin een kopgroep van gemeenten het 
beheer uitvoert, ook voor de andere gemeenten. 
 
De afgelopen periode is de RVMK 3.0 geactualiseerd naar de RVMK 3.1. Hiermee is 
een goed moment ontstaan om de overdracht van het model en het structureel 
beheer daarvan goed te organiseren. Dit memo werkt dit verder uit.  
 
 
3 Inhoudelijk voorstel 
 
3.1 Taken 
Het uitgangspunt is het eigenaarschap, beheer en actualisatie zo dicht mogelijk te 
organiseren bij (een van) de gemeenten, teneinde: 
- zo kostenefficiënt mogelijk te werken; 
- de kennis van de RVMK te versterken en daarmee; 
- de kwaliteit van het gebruik van de RVMK te verhogen.  
De gemeente waar dit belegd wordt, treedt daarmee op als verkeersmodelbureau. 
De gemeente Leiden en Katwijk hebben uitgesproken het voorbereidende werk op 
zich te nemen.  
 
Toelichting op eigenaarschap: 
Hieronder zou kunnen vallen het besluiten over modeluitgangspunten, actualisaties 
en het vaststellen van het model. Dit vraagt nog verdere uitwerking, ook in relatie tot 
de bestuurlijke verankering. 
 
Toelichting beheer en actualisatie: 
Beheer houdt in dat het verkeersmodel beschikbaar en actueel is voor gebruik. Het 
zorgt ook voor de kwaliteit van het basismodel en overzicht over het gebruik van het 
model. De belangrijkste taken voor beheer en actualisatie zijn: 
- fysiek beheer van modelbestanden inclusief versiebeheer en administratie van 

versies, gemaakte keuzes, aanpassingen, tellingen voor kalibratie; 
ontwikkelingen in bouwprogramma’s en veranderingen in het wegennet; 

- het initiëren en begeleiden van actualisaties en het verwerken van kleine 
actualisaties; 

- het vrijgeven van het model voor een toepassing en het toezicht houden op het 
gebruik en zorgen dat verbeteringen gestructureerd het basismodel bereiken; 

- documenteren van model, toepassingen en invoer; 
- kennis verzamelen, ontsluiten en verwerken over fouten, gevoeligheden en 

aanpassingen in het model; 
- aanspreekpunt zijn voor vragen over het model; 



 

- afstemmen van invoer en modelkeuzes, ook met andere verkeersmodellen 
(zoals het NRM). 

 
3.2 Organisatie en kosten 
Bovengenoemde taken worden centraal belegd bij Leiden. Leiden fungeert daarmee 
als verkeersmodelbureau. Met Katwijk (en het liefst met een tweetal andere 
gemeenten) vindt geregeld afstemming plaats.  
De overige gemeenten hebben een rol als leverancier van input en eindgebruiker 
van het model. De samenwerking tussen het verkeersmodelbureau en de overige 
gemeenten wordt geregeld in samenwerkingsovereenkomsten.  
 
In onderstaande tabel staan de activiteiten en jaarlijkse kosten van het voorgestelde 
model: 
 
Activiteit Jaarlijkse kosten 
Beheerder (modeldeskundige en coördinator) 
1 fte  

€ 100.000,- 

Werkbudget: 
budget om extern bureau jaarlijks aanpassingen 
te laten doen (om zo een centraal actueel model 
te behouden) 

€ 30.000,- 

Medewerker secretariaat 0,2 fte € 15.000 
Reservering vierjaarlijkse actualisatie, te storten 
in reserve  

€ 40.000 (per jaar, dus na vier jaar 
160.000 beschikbaar voor complete 
actualisatie) 

Totaal € 185.000,- 
Bijdrage provincie ZH € 40.000,- 
Bijdragen gemeenten € 145.000,- 
  
  
 
Naar verwachting is het budget toereikend voor de verwachte activiteiten. Mochten 
er minder kosten optreden, dan worden de resterende middelen toegevoegd aan de 
voor de actualisatie te vormen reserve. Hiermee kunnen eventuele risico’s worden 
gedekt. Indien na enige tijd blijkt dat deze zich niet voordoen, dan worden de 
aanwezige middelen in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdragen.  
De kosten per gemeente worden berekend naar rato van het aantal inwoners. Dit 
overzicht gaat er van uit dat alle gemeenten deelnemen. Mocht dit niet zo zijn, dan 
zal er allereerst een nieuwe verdeling worden voorgesteld.  
 
Gemeente Inwoners Percentage Bijdrage 
Hillegom 21.089 4,73% € 6.864,66 
Kaag en 
Braassem  26.108 5,86% € 8.498,30 
Katwijk 64.239 14,42% € 20.910,38 
Leiden  122.561 27,51% € 39.894,73 



 

Leiderdorp 26.968 6,05% € 8.778,33 
Lisse 22.606 5,07% € 7.358,46 
Nieuwkoop 27.433 6,16% € 8.929,69 
Noordwijk 25.760 5,78% € 8.385,12 
Noordwijkerhout 16.140 3,62% € 5.253,72 
Oegstgeest 23.209 5,21% € 7.554,74 
Teylingen 36.013 8,08% € 11.722,56 
Voorschoten  25.211 5,66% € 8.206,41 
Zoeterwoude 8.119 1,82% € 2.642,81 
Totaal 445.456   € 145.000 
 
 
4 Transitie 
Om het verkeersmodelbureau volledig operationeel te laten functioneren is een 
implementatiefase nodig. Als ingangsdatum gaan we toewerken naar 1 januari 2018. 
Uitgangspunt voor deze fase is een aangenomen principebesluit door het PHO 
Verkeer en Vervoer om eigenaarschap, beheer en actualisaties inclusief financiële 
consequenties bij de gemeente Leiden te beleggen.  
Vervolgens bevat de implementatiefase de volgende onderdelen (niet limitatief): 
o Organisatie en personeel: 

o opstellen functieprofielen 
o werven personeel 
o inbedden in organisatiestructuur, incl. overlegmodellen 

o Juridisch: 
o contractuele afspraken en contractmanagement tussen Leiden en 

deelnemende gemeenten en tussen gemeenten; 
o Financieel: 

o bijdragen van gemeenten in begroting van Leiden verwerken 
o Communicatie: 

o toelichting op werking van nieuwe organisatie bij gebruikers 
o Inkoop en ICT: nader te bezien   

 
In de implementatiefase is (grove inschatting) nodig: 
- Projectleider: 4 u/wk gedurende 30 weken = 120 uur 
- Inzet HRM: 10 uur 
- Inzet Juridisch: 50 uur 
- Inzet Financieel: 30 uur 
- Inkoop en ICT: nader te bezien. 
 
Totaal benodigd transitiebudget : 210 uur a € 75,= per uur = € 15.750,-.  
De gemeente Leiden is voornemens deze kosten voor alle gemeenten te dragen. 
 
 
 


