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V-MRDH nieuwsbrief
Dit de eerste nieuwsbrief over het verkeersmodel van de MRDH (V-MRDH). Met deze nieuwsbrief
wordt iedereen die betrokken is bij het V-MRDH op de hoogte gehouden over ontwikkelingen met
betrekking tot het V-MRDH.
Helpdesk V-MRDH in gebruik
Het verkeersmodel (V-MRDH) van de MRDH heeft nu een helpdesk met een eenduidig loket.
De helpdesk voert voor MRDH-gemeenten en regiopartijen (RWS, PZH, Havenbedrijf) de volgende
taken uit:
 Vragen over het V-MRDH beantwoorden;
 Inhoudelijke ondersteuning geven over de werking van het model voor
gemeenten/regiopartijen of adviesbureaus die in opdracht van gemeenten/regiopartijen
werken;
 Op verzoek gegevens uit het model verstrekken (bijvoorbeeld een verschilplot 2016-2030);
 Gemeenten ondersteunen bij de aanpak van een modelstudie, het formuleren van een
uitvraag of het beoordelen van offertes (< 8 uur);
 Uitvoeren van ‘kleine modelklussen’ (< 8 uur) naar aanleiding van vragen van gemeenten;
 Verzoeken voor gebruik van het model aannemen, beoordelen en na goedkeuring het
verkeersmodel uitleveren. Gebruik het aanvraagformulier te downloaden van onze website.
De helpdesk wordt bemensd door medewerkers van de gemeente Rotterdam en Den Haag. Dit
verschilt niet met wat jullie eerder gewend waren. De helpdesk is te bereiken via het mailadres
verkeersmodel@mrdh.nl of telefonisch 06-23952876 / 06-13217102.
Grote update (V-MRDH 2.0.) in september gereed
Wat betreft het verkeersmodel wordt er op dit moment gewerkt aan een update van V-MRDH 1.0
naar 2.0. In deze update wordt het OV verder verbeterd en worden fouten ontdekt door gemeenten
hersteld. In juli is het basisjaar 2016 gereed en naar verwachting in september de toekomstjaren
2023 en 2030.
Verder verbeteringen verkeersmodel: inkijken model voor gemeenten / jaar 2040
In het najaar 2018 wordt er gewerkt aan het verder verbeteren van het verkeersmodel. We zullen
gemeenten en regiopartijen betrekken bij deze verbeteringen.
Aan de volgende onderdelen wordt gewerkt:
 Verbetering mogelijkheden voor gemeenten om informatie uit het model te raadplegen en
verbeterpunten vast te leggen.
 Bouwen van een verkeersmodel voor het jaar 2040.
Werkplan verkeersmodel MRDH 2019
In september 2018 wordt nagedacht over het werkplan verkeersmodellen 2019. Deze wordt
normaal opgesteld door MRDH, Rotterdam en Den Haag. We willen nu ook 3 a 4 andere
gemeenten vragen om mee te praten over welke zaken we in 2019 zouden moeten oppakken om
het V-MRDH te verbeteren.
Wil je als gemeente hierover meedenken, meld je dan aan via verkeersmodel@mrdh.nl.
Daarnaast kun je altijd aangeven welke punten je als gemeente belangrijk vindt die we als MRDH
in 2019 moeten gaan oppakken (buiten regulier beheer en specifieke projecten om).
U kunt zich aan/afmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar
verkeersmodel@mrdh.nl. Ook voor andere vragen, kunt u dit mailadres gebruiken. Ook kunt
u de website https://mrdh.nl/project/verkeersmodel raadplegen.

