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1.

Algemeen

1.1
Inleiding
Met de besluitvorming door de Raad over het Uitwerkingsplan Stadshart (UP) en de
Parkeervisie in 2009, geeft de gemeente Den Helder uiting aan haar beleid inzake het
verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. De
omvang van het autoverkeer en aantrekkingskracht van de binnenstad en van
evenementen zullen op termijn geleidelijk leiden tot een verhoogde parkeerdruk. Een
goede benutting van de parkeercapaciteit (waardoor de exploitatieresultaten
verbeteren) en een adequate uitwisseling tussen de parkeervoorzieningen zijn
voorwaarden voor een succesvol beleid. De parkeervisie voorziet daarin door middel
van een PRIS (ParkeerRouteInformatieSysteem).
Eind jaren ’90 heeft Den Helder een eenvoudig parkeerverwijssysteem met een vol-/
vrij voor één parkeerterrein aangebracht. Het huidige systeem is verouderd en voorziet
onvoldoende in de behoefte om de actuele parkeerbezetting weer te geven. Zo kan
tegenwoordig in combinatie met de routeverwijzing ook het aantal vrije plaatsen
worden getoond. Met behulp van statische en elektronische borden dienen bezoekers
naar de parkeerroute en parkeervoorzieningen (parkeergarages en –terreinen) te
worden verwezen. De gegevens moeten steeds vernieuwd worden om onnodig zoeken
en wachten te voorkomen. Er moet rekening mee worden gehouden dat het aantal
locaties die in het PRIS opgenomen worden, de komende jaren zal toenemen.
De gemeente exploiteert en beheert zelf haar PRIS. Het beheer wordt ondergebracht
bij het parkeerservicebureau (PSB) op het Bernhardplein. Op termijn zal dit verplaatsen
naar een andere locatie. Het PRIS dient op het PSB te worden aangesloten. Dáár is ook
de Parkeermanagementcentrale ondergebracht en dient daarmee te communiceren.
1.2
Het PRIS
De gemeente wenst een flexibel en toekomstgericht PRIS. Het PRIS moet heldere en
betrouwbare informatie over de parkeerroute en –locaties leveren aan automobilisten.
Het PRIS dient te functioneren in een “gehoste omgeving” op basis van het
parkeermanagementsysteem voor huidige én toekomstige locaties. Het PRIS start in de
basis voor de locaties waarop een slagboomsysteem van kracht is. Dat betreft het
Bernhardplein/Kroonpassage en parkeergarages Sluisdijk en Koninckshoek. Daarna
zullen in de loop der jaren andere locaties gefaseerd op het PRIS aangesloten worden.
Het PRIS dient te bestaan uit “state of the art” apparatuur op de toegangswegen naar
de binnenstad en veerhaven van/naar Texel, alsmede op de parkeerroute. Het geheel
dient in alle fases gebruiksklaar te functioneren met de parkeervoorzieningen en het
PSB. De leverancier dient het PRIS te ontwerpen, inclusief ruimtelijke en functionele
inpassing. Zij plant de levering, plaatsing, aansluiting, bedrijfsklare oplevering en
inbedrijfstelling van het PRIS zodanig af dat per 1 oktober 2013 het PRIS operationeel is
voor de bestaande locaties met reeds aanwezig parkeerapparatuur.
Het realiseren van het PRIS kent twee hoofddoelen:
1. Een flexibel PRIS dat aansluit op de Parkeervisie en de gewenste sturing.
2. Bezoekers met de auto dienen adequaat geïnformeerd te worden over:
a. De route via de invalswegen naar het centrum.
b. De beschikbaarheid van vrije plaatsen.
c. De ligging van de parkeerterreinen ten opzichte van bestemming in het
centrum.
d. De route naar bestemming in het centrum vanaf het P-terrein.
e. De beste uitvalsroute bij het verlaten van het parkeerterrein.
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1.3
Dit PvE
Het systeem dient dus “toekomstvast”, uitbreidbaar te zijn en moet te koppelen zijn
aan huidige en toekomstige parkeersystemen van parkeerlocaties in en rond het
centrum. Dit PvE richt zich op de delen waaraan het PRIS minimaal dient te voldoen.
Het PvE is de basis voor de aanbesteding voor outputspecificatie, waarop de realisatie
wordt gebaseerd. Dit PvE is gebaseerd op de volgende documenten.
1. Wegenverkeerswet 1994 (WVW).
2. Reglement Verkeersregels en -tekens (RVV-1990).
3. Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens krachtens artikel 14 WVW.
4. CROW-publicatie 232: Handboek parkeerverwijssystemen.
5. CROW-publicatie 222: bewegwijzering.
6. CROW publicatie 96b Werk in Uitvoering.
7. NVN-ENV-1993-3-1:1998 Ontwerp en berekening staalconstructies (antenne)masten.
8. Standaard RAW bepalingen 2005: Sleuf- en sleufloze technieken én Kabelwerk.
9. Nederlandse wetgeving.
10. Algemene Plaatselijke Verordening (APV), gemeente Den Helder.
Indien dit PvE de voorschriften en normen overstijgt, dan is dit PvE in die gevallen
leidend en bepalend. Aan het eind van het ontwerp- c.q. engineeringproces dienen de
actuele wet- en regelgeving, evenals actuele eisen en normen te zijn verwerkt.
Dit PvE gaat in de volgende hoofdstukken in op de beschrijving waaraan het PRIS dient
te voldoen. Hoofdstuk 3 beschrijft het project. Hoofdstukken 4 en verder beschrijven
de eisen die aan de procesmatige en productgericht onderdelen gesteld worden.
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2.

Projectomschrijving

2.1
Het project op hoofdlijnen
Dit PRIS-project richt zich op de binnenstad van Den Helder. Bezoekers komen in
hoofdzaak uit Den Helder, maar een groot aantal bezoekers komt ook uit de regio.
Doordat de binnenstad grenst aan de provinciale weg van en naar Texel, is die ook
aantrekkelijk voor bezoekers (op doorreis) van/naar Texel. Met de N250, Middenweg,
Kievitstraat/Parallelweg en Hoofdgracht/Kanaalweg heeft Den Helder een radiale
wegenstructuur van hoofdwegen. Die wegen sluiten (haaks) aan op de parkeerroute
rond het centrum (figuur 1).
Het PRIS wordt gefaseerd ingevoerd. Fase 1 (2013) richt zich op de bestaande garages
en terreinen en betreft dynamische verwijzing vanaf de hoofdwegen naar de
parkeerlocaties Sluisdijkstraat, Koninckshoek, Bernhardplein, Kroonpassage, nieuwe
Stadhuis en TESO-Veerhaven, alsmede met statische verwijzing (vaste borden) vanaf
verkeerswegen in de binnenstad naar overige grote parkeervoorzieningen. Fase 1 dient
er rekening mee te houden dat Fase 2 (2015-2020) daarop aansluit. Fase 2 betrekt de
overige parkeerterreinen (Breewaterstraat, Gravenstraat, Koningsplein, Willemsoord en
Fabrieksgracht) in het dynamische PRIS.
Het PRIS moet voldoen aan de eisen van het BREEAM-concept. De aanbieder dient dat
aantoonbaar zichtbaar te maken. Het systeem moet flexibel zijn om de huidige locaties
aan te duiden, terwijl het ook toekomstige locaties moet verwijzen. Het dient in een
gehoste omgeving functioneren op basis van het gemeentelijke
parkeermanagementsysteem. Daaraan stelt de gemeente de volgende eisen.
a. Er mag nooit een (toekomstig) tekort optreden aan processorcapaciteit,
bandbreedte of dataverbindingen.
b. De beheerskosten dienen aantoonbaar laag te zijn en te blijven.
c. Upgrades c.q. uitbreidingen van hard- en software binnen de aangeboden levering
dienen tenminste de komende 15 jaar mogelijk te zijn.
d. Zij moet desgewenst de nieuwste hardwaretechniek kunnen toepassen.
e. De server(s), data en (back-up) procedures dienen beveiligd te zijn tegen
dataverlies en stroomuitval.
Het project omvat de volgende onderdelen:
a. Het verwijderen en afvoeren van de bestaande statische en dynamische
verwijsborden (Bernhardplein), inclusief masten en overbodige bekabeling.
b. Het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van een PRIS overeenkomstig dit
PvE: in dit project gericht op de huidige locaties. Deze basissituatie wordt
gefaseerd uitgebreid met de overige locaties uit paragraaf 2.2. Hieronder vallen de
volgende werkzaamheden.
1. dynamische parkeerverwijsborden.
2. statische parkeerverwijsborden.
3. communicatieapparatuur en -netwerk voor de communicatie tussen het
parkeermanagementsysteem per locatie, PRIS-centrale en verwijsborden.
4. Bedienpost (hard- en software).
De gemeente exploiteert en beheert haar parkeermanagementsysteem (PMS) en
parkeergarages. Het beheer is centraal ondergebracht bij het parkeerservicebureau
(PSB) op het Bernhardplein. Op termijn zal dit bureau verplaatsen naar een andere
locatie. Het PRIS dient op het PSB te worden aangesloten. De gemeente besteedt zelf
het PRIS aan. De leverancier van het PRIS dient de onderdelen van het PRIS te
installeren en gebruiksklaar op te leveren.
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2.2
De locaties
Het PRIS verwijst naar de belangrijkste parkeervoorzieningen. Automobilisten kunnen
bij binnenkomst in Den Helder kiezen uit de herkenbare zones in de binnenstad en naar
de parkeervoorzieningen rijden. De voorzieningen zijn te onderscheiden in:
a. Reeds aanwezig en voorzien van parkeerapparatuur.
b. Reeds aanwezig, maar niet voorzien van parkeerapparatuur.
c. Nieuwe locaties die bij realisatie worden opgeleverd met parkeerapparatuur (zoals
het nieuwe Stadhuis).
Figuur 1 en tabel 1geeft de locaties weer die onderdeel uitmaken van het PRIS-project.

D

Hoofdinvalsweg
Parkeerroute
Parkeerlocatie
PRIS-Locatie fase 1
(2013-2015)

A

A

C

Dynamisch verwijsbord
op hoofdinvalsweg

B
Tabel 1: parkeerlocaties die onderdeel uitmaken van het PRIS.4
Zone
Omschrijving
Parkeerlocatie
Type
Willemsoord
Terrein
Willemsoord/
Texel
Texel
TESO
Terrein

Centrum
oost

Binnenstad

Centrum
west

Koninckshoek
Totaal

P-apparatuur
2016

Capaciteit
50 ppl

2014

190 ppl

Q2-2013

181 ppl

Sluisdijk

Parkeergarage

Breewater

Terrein

2016

75 ppl

Stadhuis

Parkeergarage + terrein

2017

175 ppl

Bernhardplein

Terrein

Aanwezig

210 ppl

Gravenstraat

Terrein

2014

62 ppl

Vinkenterrein

Terrein

Onbekend

31 ppl

Koninckshoek

Parkeergarage

2013

125 ppl

Koningsplein

Terrein

2014

56 ppl

10

1.155 ppl

2.3
De structuur van het project
De structuur van het PRIS is hieronder weergegeven.
Op de parkeerlocatie

Parkeerservicebureau (Bernhardplein)

Dynamisch
verwijsbord

Parkeer
locatie

Server

Dynamisch
verwijsbord

Parkeer
locatie

Server

Dynamisch
verwijsbord

Parkeer
locatie

Server

Parkeerroute
Dynamisch
verwijsbord

PRIS
centrale

Dynamisch
verwijsbord
Dynamisch
verwijsbord

Bedienpost
Relatie behoort tot dit project
Relatie behoort niet tot dit project
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De structuur moet vertaald worden naar het PRIS van de gemeente Den Helder. De
samenstelling van het PRIS valt dan uiteen in proces- en productgerelateerde
onderdelen.
A. Procesonderdelen
Procesmatig gezien, zijn de volgende onderdelen te onderscheiden.
1. Inwinnen van parkeergegevens;
4. Opslag van data
2. Verwerken van parkeergegevens
5. Monitoren en sturen
3. Presenteren van informatie
Dataopslag
Data verwerven

Centraal systeem

Data valideren
Data bewerken
Data presenteren

De aanbieder dient een ontwerp aan te bieden van de toe te passen statische en
dynamische verwijsborden en dit ontwerp vooraf ter beoordeling aan de gemeente Den
Helder te overleggen.
Onderdeel van de aanbieding dient te zijn de gedetailleerde beschrijving van de
projectaanpak, de wijze van projectorganisatie van de leverancier (inclusief functies,
taken en verantwoordelijkheden), frequentie van vergaderingen, communicatie
(+verspreiding), documentenstructuur, planning en risicoanalyse en bijbehorende
beheersmaatregelen.
Tevens dient een service- en onderhoudscontract, gebaseerd op alle onderdelen die uit
dit PvE voortvloeien, gedurende een periode van 10 jaar te worden aangeboden.
B. Productonderdelen
Productmatig gezien, zijn de volgende onderdelen te onderscheiden.
1. PRIS-centrale en bedienpost.
2. Aan de weg en routes gerelateerde onderdelen: masten, verwijsborden (statisch en
dynamisch) en displays.
3. Bekabeling: netwerk, signaal, voeding, data.
Hoofdstukken 3 en 4 beschrijven hoe het PRIS dient te worden gerealiseerd en hoe
voldaan moet worden aan dit PvE.
2.4
De werkzaamheden
a. het verwijderen van de bestaande overbodige of vervallen parkeerverwijzingborden,
masten met het verwijderen van de bijbehorende communicatiemiddelen en
overbodige bekabeling;
b. Het ontwerpen, leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van een nieuw, up-todate en gebruiksvriendelijk parkeerverwijssysteem in en rond het centrum van de
gemeente Den Helder. Hieronder vallen de volgende werkzaamheden:
1. Het ontwerpen van een compleet, bedrijfsklaar/functionerend en
gebruiksvriendelijk parkeerverwijssysteem;
2. Het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar/functionerend opleveren van dynamische
parkeerverwijsborden;
3. Het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar/functionerend opleveren van statische
parkeerverwijsborden;
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4. Het leveren, installeren en bedrijfsklaar/functionerend opleveren van het
communicatienetwerk voor de communicatie tussen de verschillende onderdelen
van het systeem;
5. Het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar/functionerend opleveren van de
parkeerverwijzing centrale (software), inclusief alle benodigde communicatie- en
bedieningsapparatuur;
6. Het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar/functionerend opleveren van managementen bedienposten (hardware- en software);
7. Het leveren van de onderhouds- en bedieningshandleidingen en het leveren van
de overdrachts-/installatiedocumenten en koppelingsinformatie;
c. Het opleiden van drie personeelsleden van de afdeling parkeerbeheer van de
gemeente Den Helder voor het management en bediening van het systeem;
d. Het onderhouden en werkend blijven houden van het systeem gedurende 10 jaar;
e. Het optioneel ontwerpen, leveren, plaatsen en bedrijfsklaar/functionerend opleveren
van een signaleringsmogelijkheden (exclusief civieltechnische aanpassingen) op vier
ongesignaleerde parkeerterreinen.
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3.

PRIS: procesonderdelen

Aan de procesonderdelen worden de volgende eisen gesteld.
3.1
Inwinnen parkeergegevens
Het inwinnen gebeurt primair uit aanwezige apparatuur, waarmee de huidige
parkeergarages en -terreinen uit paragraaf 2 zijn uitgerust. De parkeergarage Sluisdijk
wordt voorzien van apparatuur van Schmidt-Parkeersystemen (Scheidt & Bachmann). De
server van Schmidt wordt ondergebracht op het Parkeerservicebureau (PSB) aan het
Bernhardplein. Het parkeerterrein Bernhardplein/Kroonpassage is voorzien van
parkeerapparatuur. Op beide locaties is een PRIS protocol in de apparatuur aan te
brengen. De parkeergarage Koninckshoek wordt in 2013 opgeknapt. Een onderdeel van
de werkzaamheden is een parkeersysteem aan te brengen. Momenteel worden de
ontwikkeling van het nieuwe stadhuis ter hand genomen. Tot die ontwikkeling behoort
het aanbrengen van het parkeersysteem. Tevens wordt het PSB verplaatst van het
Bernhardplein naar dat nieuwe stadhuis. De apparatuur van de twee laatste locaties
maakt deel uit van dit PvE. Voor alle locaties dient een draadloze verbinding te worden
aangebracht. Voor de communicatie tussen de parkeerlocaties en de centrale dient het
meest actuele PRIS-protocol te worden toegepast en dient aan te sluiten op hetgeen in
de parkeerapparatuur aanwezig is. Uitgangspunt is dat parkeerapparatuur niet wordt
aangepast.
De overige parkeervoorzieningen zonder parkeerapparatuur (paragraaf 2.2) worden in
de toekomst voorzien van parkeerapparatuur. Deze maken deel wel uit van dit project.
De leverancier dient in detail te beschrijven (maximaal 2x A4) hoe de communicatie
tussen de in- en externe systemen en objecten wordt gerealiseerd. De vertaling tussen
het protocol en de weergave van het object of systeem dient daarvan deel uit te
maken.
3.2
Data valideren
De data die door het centrale systeem wordt verzameld en gegenereerd dient door het
systeem te worden gevalideerd. De procesdata dient gevalideerd te worden op basis
van de waarde: binnengekomen data vergelijken met historische data en communicatie
met de bron. In het eerste geval worden nieuwe data vergeleken met historische data.
a. Als data niet past binnen een bandbreedte van voorgaande data, dan dient de
desbetreffende entry gemarkeerd te worden als onjuist en mag niet meegenomen
worden in het validatieproces. De data dient opgeslagen te worden voor toepassing
van andere doelen.
b. Als de communicatieverbinding niet of onjuist functioneert, dan dient de data
gemarkeerd te worden en mag niet meegenomen in het proces. De data deint
opgeslagen te worden voor toepassing van andere doelen.
c. Leverancier dient te beschrijven hoe zij de betrouwbaarheid van de data
garandeert.
3.3
Bewerken van gegevens
Het centraal systeem dient te bestaan uit een server met software. De software dient
de ingewonnen parkeergegevens van de diverse locaties op te slaan. Daarvoor dient een
database met actuele gegevens en een database voor historische gegevens beschikbaar
te zijn. De actuele gegevens moeten worden vertaald naar informatie en naar
aansturingsignalen, die nodig zijn voor de besturing van de dynamische componenten.
De historische gegevens moeten de prestatie van het systeem kunnen analyseren en
hierover rapporteren. De leverancier dient in maximaal 2x A4 te beschrijven hoe de
toekomstvastheid, schaalbaarheid en flexibiliteit worden opgebouwd en verankerd.
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3.4
Presenteren van gegevens
De presentatie van alle informatie dient webbased uitgevoerd te worden. De informatie
dient vanaf een internet-browser op het bedieningsstation van het PSB plaats te vinden
en dient toegang te geven tot alle delen van het systeem. Vanaf de browser dient
autorisaties, beveiligingen, visualisaties te regelen voor de beheerders en gebruikers.
Alle informatie dient door de beheerder gerapporteerd te worden in een Word-bestand.
Tevens dient het mogelijk te zijn om scenario’s in te stellen, om de informatie te
monitoren en instellingen te veranderen. Het betreft onder meer:
a. Actuele bezetting per tijdseenheid per type parkeerder (abonnementen, kort
parkeren).
b. In- en uitrijsnelheden per tijdseenheid.
c. Status van de parkeerlocatie (VOL/VRIJ/gesloten).
d. Storingsmeldingen (verbinding verbroken/alarmmeldingen (+object, datum,
tijdstip, aard)/statuswijzigingen/logboek/lampstoring,..).
e. Als componenten binnen het netwerk uitvallen c.q. als deze weer beschikbaar zijn,
dienen waarschuwingen te worden geleverd via e-mail, SMS of vergelijkbaar.
f. Gebruikershandelingen.
g. Alle data dienen geëxporteerd te kunnen worden naar software voor
dataverwerking zoals Excel en Word.
h. Loggegevens per etmaal bewaren en voor beheerder op eenvoudige wijze op te
vragen en te verwerken in rapportages.
3.5
Aanvullende functionele eisen
a. De gemeente stelt de server (Windows 7) voor de PRIS-centrale ter beschikking.
b. De centrale dient de mogelijkheid te bezitten om getallen (aantal plaatsen) en
tekst (VOL/VRIJ/kruis) te kunnen sturen naar de dynamische verwijsborden. Dit
geldt voor de borden voor de parkeerroute en de parkeerlocaties.
c. De status van dynamische verwijsborden dient bekend en gemakkelijk opvraagbaar
te zijn in de centrale.
d. De status en gegevens van de parkeerlocaties dienen altijd bekend en opvraagbaar
te zijn in de PRIS-centrale.
e. In de centrale dient een grafische kaart van de gemeente Den Helder opvraagbaar
te zijn, waarop alle parkeerlocaties en dynamische verwijsborden staan
weergegeven met daarbij de status hiervan.
f. Het moet mogelijk zijn om de status van de dynamische verwijsborden handmatig
vanuit de centrale aan te passen.
g. Het moet mogelijk zijn om de status van de parkeerlocaties handmatig vanuit de
centrale aan te passen.
h. De centrale dient uitbreidbaar te zijn tot het aansluiten en configureren van
tenminste 15 parkeerlocaties en een onbeperkt aantal dynamische verwijsborden.
i. Het configureren van parkeerlocaties en dynamische verwijsborden dient eenvoudig
te kunnen worden uitgevoerd, zonder tussenkomst van gemeente of leverancier.
j. De PRIS-centrale dient aantoonbaar eenvoudig (tenminste grafisch) te definiëren.
Het systeem moet zelf bepalen welke verwijsborden en parkeerlocaties door die
wegvakken ontsloten worden.
k. De PRIS-centrale moet vanaf iedere plek te benaderen en te bedienen zijn.
l. De leverancier mag het protocol voor de communicatie tussen de centrale en de
dynamische verwijsborden bepalen. Dit dient een open protocol te zijn en ter
beschikking te komen aan de gemeente (afdeling RWO-dhr. B. Wolters).
m. De opdrachtnemer dient alle werkzaamheden af te stemmen met de heer Wolters.
n. De communicatie tussen de PRIS-centrale en de dynamische verwijsborden dient in
samenwerking met de gemeente Den Helder te worden getest.
o. Samen met de heren Wolters en Hesselink én beheerder van het PSB wordt de
communicatie tussen PRIS-centrale en server van het PSB/Parkeersystemen getest
(FAT-/SAT-test).
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4.

PRIS: productonderdelen

4.1
PRIS-centrale en bedienpost
De functie van de PRIS centrale is vooral:
 het inwinnen en verwerken van de parkeerdata van de parkeervoorzieningen
 het bepalen en aansturen van de dynamische verwijsborden, alsmede het bewaken
van het functioneren van de dynamische verwijsborden.
De bedienpost dient ervoor om vanaf een andere werkplek dan waar de PRIS-centrale is
opgeslagen, het PRIS te volgen en te beïnvloeden.
Functionele eisen aan de PRIS-centrale:
a. De centrale dient in kleuren rood en groen drie getallen (aantal plaatsen) en VOL/
VRIJ/Kruis te sturen naar dynamische verwijsborden op de parkeerroute en op de
parkeerlocaties.
b. De status en gegevens van dynamische verwijsborden en parkeerlocaties dienen
bekend en gemakkelijk opvraagbaar te zijn in de centrale.
c. De centrale dient een eenvoudige en duidelijke gebruikersinterface te bezitten.
d. In de centrale dient een grafische kaart met parkeerlocaties en dynamische
verwijsborden van de gemeente Den Helder opvraagbaar te zijn.
e. Het moet mogelijk zijn om de status van de dynamische verwijsborden en
parkeerlocaties handmatig vanuit de centrale aan te passen.
f. Op de centrale dienen tenminste 10 parkeerlocaties en tenminste 15 dynamische
verwijsborden aangesloten te kunnen worden.
g. Het configureren van parkeerlocaties en dynamische verwijsborden dient door de
beheerder eenvoudig uit te voeren te zijn, zonder tussenkomst van de leverancier.
h. De centrale dient eenvoudig (bij voorkeur grafisch) wegvakken te definiëren. Het
systeem bepaalt zelf welke verwijsborden en locaties hierop betrekking hebben.
i. De centrale dient vanaf 2 plekken te benaderen en te bedienen te zijn.
j. De communicatie tussen de centrale en de dynamische verwijsborden dient via een
open protocol te verlopen en ter beschikking te worden gesteld aan de
beheerder/gemeente Den Helder.
k. De leverancier/opdrachtnemer dient alle werkzaamheden af te stemmen met de
opdrachtgever.
l. De communicatie tussen de centrale en de dynamische verwijsborden dient samen
met de gemeente Den Helder te worden getest.
Functionele eisen aan de bedienpost:
a. Er dient één bedienpost te worden geleverd, aangesloten en bedrijfsklaar te
worden opgeleverd.
b. De bedienpost dient dezelfde functionaliteit te bezitten als de PRIS centrale.
c. De bedienposten dienen te worden geplaatst in het PSB en voorbereiding te
bevatten voor verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis.
4.2
Aan de weg en routes gerelateerde onderdelen.
Algemeen:
a. Alle dynamische verwijsborden dienen op de PRIS-centrale aangesloten te worden.
b. De toestand van de weggebonden objecten dient te allen tijde in de PRIS-centrale
bekend te zijn.
c. Alle objecten dienen zeeklimaatbestendig te zijn.
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Masten
a. dienen informatievoorzieningen voor de weggebruiker te dragen.
b. dienen op logische plaatsen te worden geplaatst conform de eisen
Wegenverkeerswet, BABW
c. Verwijderen masten huidige parkeerverwijssysteem.
d. De masten dienen de dynamische en statische verwijsborden te kunnen dragen
(gangbare weersomstandigheden Den Helder)
e. Plaatsen en aansluiten van de nieuwe masten.
f. De masten dienen van staal en thermisch verzinkt te zijn met poedercoating in
RALkleur (ntb) en voorzien te worden van een fum-coating, tot 25 cm boven
maaiveld en 25 cm onder maaiveld. Poedercoating moet voldoen aan het
corrosiviteitsbelastingsklasse C4 volgens de NEN-EN-ISO 12944-2.
g. De voedingskabel dient afgezekerd te kunnen worden in de mast.
h. In de mast dient een verwarmingselement aangebracht te worden.
i. De opdrachtnemer dient een plaatsingsplan van de masten ter beoordeling aan de
gemeente te overleggen.
Verwijsborden
a. De bewegwijzering dient heldere en betrouwbare informatie aan de weggebruikers
te geven over de parkeerroute en de route van en naar de parkeerlocaties.
b. Statische verwijsborden dienen daar waar mogelijk gecombineerd te worden met
bestaande borden.
c. Verwijsborden dienen waar mogelijk gecombineerd te worden met bestaande
lichtmasten.
d. De lay-out van de statische en de dynamische borden dienen in de ANWB stijl te
worden uitgevoerd, conform RVV 1990 en richtlijn bewegwijzering CROW,
publicatie 222/232.
e. De verwijsborden dienen uitgevoerd te worden in retroreflecterend materiaal
klasse II.
f. De displays mogen niet aan de achterzijde van het dynamische verwijsbord
uitsteken, maar dienen geïntegreerd te worden in het verwijsbord.
g. De verwijsborden dienen op eenvoudige wijze te kunnen worden uitgebreid, zonder
dat bestaande borden en masten dienen te worden vervangen.
h. Voor de lettergrootte van de teksten dient te worden uitgegaan van een
ontwerpsnelheid van 50 km/uur.
i. De locatie van de borden dienen dusdanig te zijn dat de weggebruiker genoeg tijd
heeft voor zijn beslissing over de te volgen route.
j. De behuizing van de dynamische borden dient van aluminium te zijn met
poedercoating.
k. Poedercoating moet voldoen aan het corrosiviteitsbelastingsklasse C4 volgens de
NEN-EN-ISO 12944-2.
l. De leverancier dient vooraf de lay-out van de verwijsborden aan de gemeente ter
beoordeling te overleggen.
m. De leverancier dient een plaatsingsplan uit te werken voor de statische en
dynamische verwijsborden en dit ter beoordeling aan de gemeente te overleggen.
Bijlagen 1 tot en met 3 geeft het overzicht van de te plaatsen borden.
Displays
a. De displays dienen duidelijke en betrouwbare informatie aan de weggebruikers te
geven over de parkeerroute en parkeerlocaties.
b. Karakterhoogte: 14-16 cm. Displays moeten de volgende informatie kunnen tonen:
 VOL
 Aantallen, maximaal 4 cijfers
 VRIJ (default instelling)
 Gedoofd
 X (gesloten/gestremd)
c. De displays dienen minimaal de volgende meldingen aan de centrale door te geven:
 Lampfout
 Actuele (tekst) uitsturing
 Dimtoestand
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d. De displays dienen binnen vijf seconden te reageren op een commando van de
centrale.
e. De displays dienen te worden geïntegreerd in de dynamische verwijsborden.
f. De displays dienen vanuit de PRIS centrale aangestuurd te worden, met
uitzondering van de verwijsborden bij de parkeergarages.
g. De displays dienen vanuit een serviceluik in de mast te kunnen worden ingesteld en
aangestuurd, zonder gebruik te maken van een fabrikant afhankelijk
communicatiesnoer en software.
h. De displays dienen volgrafisch met volle karakters de informatie weer te geven.
i. De displays dienen in LED techniek uitgevoerd te worden en er dient gebruik
gemaakt te worden van gekleurde LED’s. Daarbij dient aan de volgende
specificaties te worden voldaan:
 Temperatuur T2 (-25º tot +55º)
 Luminantie: L2
 Bescherming: P2 (IP-55/cf
 Luminante verhoudingen: R2
IEC60529 (1989+A11999/C1: 2003)
 Bundelbreedte: B5
 Tekstkleur: C1 (geel)/C2 (rood,
groen)
j. De informatie op de displays dienen op basis van kleurcode C1 in de volgende
kleuren te worden uitgevoerd:
 Rood (VOL en X)

Geel/Amber (Aantallen)
 Groen (VRIJ)
k. De displays onderhouden het contact met de centrale.
l. Als de communicatie tussen centrale en displays wegvalt dienen de displays naar de
default instelling te schakelen.
m. De displays besturen en bewaken zichzelf, indien er een fout optreedt wordt er een
storingsmelding naar de centrale gestuurd.
n. De inschrijver dient aantoonbaar CE-gekeurd te zijn door middel van een
onafhankelijke instantie.
o. Het aangebodene dient bij voorkeur te voldoen aan EN-12966. Gelijkwaardige
alternatieven zijn toegestaan, maar dienen te worden aangegeven.
4.3
Kabels en leidingen
a. De kabels en leidingen dienen voor de communicatie van de PRIS-centrale, de
dynamische verwijsborden en de parkeerlocaties.
b. De kabels en leidingen dienen voor het leveren van netspanning aan de dynamische
verwijsborden.
c. De leverancier dient een opbreekvergunning aan te vragen voor
kabelwerkzaamheden over een lengte van meer dan 15 meter.
d. De leverancier heeft een plicht tot melding bij kabelwerkzaamheden over een
lengte van @@ meter of kleiner
e. Er dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van bestaande bekabeling.
f. Kabels en leidingen dienen alleen door mantelbuizen de weg haaks te kruisen.
g. Met het verleggen en verlengen van kabels en leidingen mag worden gestart na
goedkeuring door de gemeente Den Helder.
h. Voordat met graafwerkzaamheden wordt begonnen moeten de beheerders van
kabels en leidingen schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
i. De voeding dient de dynamische verwijsborden te voorzien van elektriciteit. Er
moet zoveel mogelijk bestaande aansluitingen worden gebruikt.
j. Voor de werkzaamheden ten behoeve van aansluiting voeding dient contact te
worden opgenomen met de gemeente Den Helder. De gemeente verzorgt de
aanvraag voor een nieuw voedingspunt en voor de levering van energie.
k. Het communicatienetwerk dient aangesloten en geplaatst te worden op de PRIS
centrale in het PSB.
l. Voor het communicatienetwerk dient gebruik gemaakt te worden van de bestaande
signaalkabels en verbindingen. Daar waar nodig dient dit te worden aangepast en te
worden omschreven.
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m. Voor het communicatienetwerk dynamische verwijsborden dient uitgegaan te
worden van aansluiting op glasvezelkabelnetwerk van de gemeente.
Glasvezelnetwerk is aanwezig tussen PSB (centrale) en @@@@-straten.
n. Het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van de communicatieapparatuur
voor de communicatie tussen de centrale en de parkeergarages.
4.5
Opties
De gemeente heeft diverse parkeerterreinen. In de toekomst is het gewenst dat deze
terreinen op het PRIS aan te sluiten zijn. Daarvoor is het nodig om een telsysteem aan
te brengen. Kenmerkend is dat deze terreinen een gecombineerde in- en uitrit hebben
c.q. direct grenzen aan de openbare weg. In dat laatste geval ontbreekt een in- en
uitrit. Leverancier wordt gevraagd de mogelijkheid hiervoor aan te bieden en een
prijsvaste prijsopgave te doen.
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Bijlage 1: Dynamische verwijzing hoofdinvalswegen
Texel
115

15

195

115

195

115

65
el

OL

uidstraat

Sluisdijk

65

Texel

VOL

P-Texel vol: P-Willemsoord

A: ZuidstraatWestgracht

15

B: Kievitstraat Ruyghweg

C: Middenweg vóór
rotonde

195
(statisch bord)

Willemsoord

D: ZuidstraatWestgracht
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Bijlage 2: Dynamische verwijzing parkeerlocaties

Koninckshoek
Bernhardplein/
Kroonpassage

VOL

Bernhardplein/
Kroonpassage

15

Julianaplein

Julianaplein

(statisch bord)

Koningsplein

(statisch bord)

1: Prins Hendriklaan
nabij Emmastraat

Koninckshoek
Bernhardplein/
Kroonpassage

VOL

15

2: Polderweg afslag naar
Bernhardplein (ri Kanaalweg)

Koninckshoek

15

15

Julianaplein

3: Prins Hendriklaan
nabij Koningdwarsstraat

Bernhardplein/
Kroonpassage

15

3: Polderweg nabij
Koningdwarsstraat

Bernhardplein/
Kroonpassage

15

Julianaplein

Julianaplein

4: Polderweg afslag naar
Bernhardplein (ri Rotonde)

4: Polderweg afslag naar
Bernhardplein (ri Kanaalweg)
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65
Sluisdijk

65

Breewater

5: Brug Zuidstraat
(locatie huidige bord)

Texel

VOL

P-Texel vol: P-Willemsoord

6: Brug Zuidstraat
(locatie huidige bord)

Programma van Eisen Parkeerrouteinformatiesysteem Gemeente Den Helder:
Pagina 17 van 20

Bijlage 3: Statische verwijzing parkeerlocaties

a: Kanaalweg-Pr.
Hendriklaan

c: Polderweg
(rotonde)

b: Polderweg
(rotonde)

Vinkenterrein

d: Ruyghweg (vóór
Fabrieksgracht)

Sluisdijk

65

e: Fabrieksgracht
(ri Sluisdijk)

Texel

Texel

VOL

VOL

P-Texel vol: P-Willemsoord

Breewaterplein

Palmplein
Willemsoord

f: Fabrieksgracht
(Kannonnepleintje)

g: BeatrixbrugZuidgracht

h: Willemsoord
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Sluisdijk

K: Kannonnepleintje

Vinkenterrein

M: Fabrieksgracht
(Vinkenterrein)

N: Fabrieksgracht Ruyghweg

Koningsplein

Vinkenterrein

O: Ruyghweg- vóór
Kievitstraat

P: Parallelweg/
Middenweg
(Gravenstraat)

Q: Prins Hendriklaan
bij Emmastraat

I: Tekst ongewijzigd; bord vervangen (Palmplein)
J: huidige ANWB-aanduiding op krp N250-Zuidstraat-Beatrixstraat vervangen
L: Tekst bord op krp Westgracht – Breewaterstraat handhaven; bord vervangen
Q: Teksten 3 huidige borden Middenweg + rotonde afstemmen (P-route ipv P-ring).
Borden vervangen.
R: Tekst ANWB-bord kruispunt Pr. Hendriklaan – Kanaalweg afstemmen. Borden
vervangen.
S: Bord Kanaalweg aanpassen (P-route toevoegen)
T: idem thv kruispunt Westgracht
U: idem op kruispunt Kanaalweg-Westgracht
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Uitvoeringsalternatieven (nader te bepalen).
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