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Onderwerp

Ter beschikking stellen Meerstrooksrotondeverkenner aan Arcadis
 

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Arcadis B.V. dat de Excel-spreadsheet

meerstrooksrotondeverkenner ter beschikking wordt gesteld op grond van de wet ‘Hergebruik

van overheidsinformatie’ om verder te ontwikkelen en te gebruiken.

2. Vast te stellen de publieksamenvatting behorende bij de brief voor het ter beschikking stellen

van de meerstrooksrotondeverkenner.

 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
Meerstrooksrotondeverkenner1 -25a
Brief aan Arcadis m.b.t ter beschikking stellen Meerstrooksrotondeverkenner

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
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1 Toelichting voor het College

 

In 1996 is bij de provincie Zuid-Holland de turborotonde ontwikkeld. Om te bepalen welke

capaciteit turborotondes hebben is in de loop der jaren door de provincie de Excel-spreadsheet

Meerstrooksrotondeverkenner.xls ontwikkeld en op de website geplaatst.

 

Ingenieursbureau Arcadis wil een vertaling maken van de meerstrooksrotondeverkenner en deze

vertalen naar internationale standaarden en in het bijzonder voor de situatie in de USA. Daarbij

willen ze inzicht krijgen in de werking van de tool en de achterliggende formules en rekenslagen.

Doordat de spreadsheet Meerstrooksrotondeverkenner beveiligd is met een wachtwoord zijn de

achterliggende formules niet zichtbaar. Middels dit besluit wordt gehoor gegeven aan dit verzoek

en aan Arcadis een versie zonder wachtwoord beschikbaar gesteld.

 

Op grond van de wet ‘Hergebruik van overheidsinformatie’ is de provincie verplicht om de

spreadsheet ter beschikking te stellen. Aangezien er op dit moment geen mandatering is ten

aanzien van deze wet, wordt het verzoek ter beantwoording aan GS voorgelegd.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW:  € 0,-

Programma:  Verkeer en Vervoer

Financiële risico’s: Bij het ter beschikking stellen wordt aangegeven 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.

 

Juridisch kader

Arcadis B.V. verzoekt een vertaling te mogen maken van de meerstrooksrotondeverkenner en

deze te vertalen naar internationale standaarden en in het bijzonder de situatie in de USA.

Bij het ter beschikking stellen wordt aangegeven 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.

Tevens wordt aangegeven dat toekomstige verzoeken van andere partijen in gelijke zin zullen

worden behandeld. 

 

2 Proces

 Geen bijzonderheden.

 

3 Communicatiestrategie

 

De meerstrooksrotondeverkenner staat op de internetsite van de provincie en is zo voor iedereen

toegankelijk.

 


