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Omschrijving maatregel
Onderzoek kansen en mogelijkheden innovatieve
reis-/routeinformatie, bijvoorbeeld door middel van in car
systemen zoals navigatie en gebruik van apps voor
smartphones. Daarbij wordt gebruik gemaakt van portalen
over de weg om de informatie te delen met de reizigers.
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€ 470.000 – 880.000,- excl. BTW

* Onzekerheidsmarge van de kosten in deze fase van onderzoek is 30%

Randvoorwaarden
De DRIPs moeten voorzien worden van actuele reisinformatie, en moeten worden aangestuurd door een verkeerscentrale, zoals de
provinciale verkeerscentrale Noord-Holland of de verkeerscentrale VCNWN voor de regio Noordwest-Nederland van Rijkswaterstaat.
Het PRIS systeem moet zijn verbonden aan de lokale parkeergarages. De tellingen van beschikbare parkeerplaatsen zitten niet in de
kosten.

Samenhang met andere maatregelen
21 DVM en on-trip reisinformatie
48 Realisatie carpoolplaatsen
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Effect op bereikbaarheid
Reallife in-car reisinformatie zorgt – indien opgevolgd – voor een verbeterde reistijd. Buiten de auto kunnen Dynamische Route
Informatie Systemen tevens zorgen voor een verbeterde reistijd, zolang de informatie helder en duidelijk leesbaar is. Wanneer
vertraging ontstaat en een omleidingsroute op de DRIP’s verschijnt kan dit een verschil maken in de reistijd. De reistijd zal positief
veranderen, doordat het verkeer zich vermoedelijk beter zal verspreiden over de verschillende routes naar de eindbestemming.
Door de betere spreiding van verkeer zullen IC-verhouding en kruispunt verzadiging tevens positief beïnvloed worden.
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