
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arcadis Nederland B.V. 

t.a.v.              

Postbus 220 

3800 AE Amersfoort

Onderwerp

Meerstrooksrotondeverkenner

 

Geachte              , 

Gedeputeerde Staten
 

Contact

            
                  
                

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

PZH-2018-655073087
DOS-2018-0004261
Uw kenmerk

 
Bijlagen

1

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Op 21 maart heeft u per mail het verzoek gedaan om een vertaling te mogen maken van de

meerstrooksrotondeverkenner en deze te vertalen naar internationale standaarden en in het

bijzonder de situatie in de USA. Daarbij verzoekt u om inzicht te krijgen in de werking van de tool

en de achterliggende formules en rekenslagen.

 

Bij deze stellen wij op grond van de wet ‘Hergebruik van overheidsinformatie’ de meerstrooks-

rotondeverkenner aan Arcadis ter beschikking om deze verder te ontwikkelen en te gebruiken.

Het betreft geen exclusief recht, toekomstige verzoeken van andere partijen zullen we in gelijke

zin behandelen.

 

Opgemerkt wordt dat doorontwikkeling voor rekening en risico van Arcadis B.V. is en op de

provincie Zuid-Holland geen enkele aansprakelijkheid rust voor het (toekomstig) gebruik hiervan. 

In de bijlage is de meerstrooksrotondeverkenner opgenomen zonder wachtwoorden en

beveiliging. Op deze manier heeft u inzicht in de broncode en achterliggende formules, zodat

aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Volledigheidshalve delen wij u mede dat het ter

beschikking stellen van de meerstrooksrotondeverkenner door de provincie om niet plaatsvindt.

http://www.zuid-holland.nl
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Voor eventuele vragen over deze mail en over de meerstrooksrotondeverkenner kunt u met

bovengenoemd contactpersoon contact opnemen. Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd

het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- Meerstrooksrotondeverkenner.xls

 

 


