Strategisch

Tactisch

(STOR/PBO/SBO+)
Match en make (M&M)
overleg met
stakeholders
Ontwikkeling concept
meerjarenplanning
a.d.h.v. het prioriteren
van gebiedsbehoefte
(SMV buitenruimte)
voor periode 1 tot 4
jaar incl.
hindercategorie
Goedkeuring voor
gebieds-beheerder
voor de uitvoer van
onderzoeken in het
gebied

Afstemming planning
(bereikbaarheidsfactsheets
initiatieven) gemeente en
betrokken stakeholders
Opstellen afstemmingsvoorwaarden initiatief voor
GOB (tijdsplanning)

Controleren of voldaan
wordt aan eerdere
afstemmings- en
omgevingsvoorwaarden
(planning en
bereikbaarheid) vanuit
gebied

Opstellen
omgevingsvoorwaarden
initiatief voor GOB
(bereikbaarheid) in format
BLVC-voorbereidingsdeel

Opstellen nadere
afstemmingsvoorwaarden (indien van
toepassing) en opname
in BLVCvoorbereidingsdeel

Communicatie met
gebiedsbeheerder bij
conflicten van globale planning
met doel realiseren van
verschuivingen

Versturen format BLVCvoorbereidingsdeel met
voorwaarden naar
project-manager

POB

Operationeel

(Gebiedsbeheerder/ GOB/ Projectmanager)

SBO+

Vaststelling
jaarplannen (+2
jaar) door
accordering
integrale
initiatieven in alle
gebieden
(afstemming met
stakeholders)
Opname van
initiatief in IPprocedure (TOR
proces) of volgen
van procedure voor
onderhoud
buitenruimte

POB

SBO+

Vaststelling
concept
projectaanpak
Communicatie met
GOB m.b.t. verdere
uitwerking
bereikbaarheid en
aanleveren
ingevuld BLVCvoorbereidingsdeel
bij GOB

Project manager

Agenderen project
in SBO, indien niet
voldaan kan
worden aan
afstemmings- en
omgevingsvoorwaarden

Gebiedsbeheerder

(MBU/ Verkeersregie/ SVL)

Uitwerken en
inleveren van het
definitieve BLVCuitvoeringsdeel bij
GOB

Project manager

Vertaling BLVC
voorwaarden naar
TVM en aanvraag
van TVM

Project manager

Monitoring
verkeerssituatie en
bereikbaarheidsvoorwaarden
gedurende
uitvoering project

Toezicht op naleving
TVM’s a.d.h.v.
informatie
SVL/Verkeersregie,
dan wel MBU

Communiceren
vaststelling TVM
naar verkeersregie

Informeren TVM
vergunninghouder
over benodigde
bijstelling van de
verkeerssituatie

Communicatie met
SVL/Verkeersregie en
MBU over bijstelling
van TVM’s en/of
scenario’s

Gebiedsbeheerder

Verkeersregie/ SVL

Vaststelling en
afgeven TVM’s
(uiterlijk 2 weken
voor start project)
door
gebiedsbeheerder

Vergunninghouder

Start initiatief
STOR

Gebiedsbeheerder

Gebiedsbeheerder

Gebiedsbeheerder

Gebiedsbeheerder

GOB

SBO

GOB

Afstemming grove
tijdsplanning
projecten voor 5 a
10 jaar in de
Stedelijke
Meerjaren
Verkenning

Verwerking initiële/
grove tijdsplanning
vanuit STOR in
ArcGIS en LTC
(hindercategorie)

Uitvoeren van
onderzoeken in het
gebied en presenteren
van de resultaten in
SBO+

Vaststellen ruim
tijdsvenster door
opname van het
initiatief in de
jaarplanning

Afstemming
initiatief en
vaststelling tot
project, incl. scope
en budget met
toewijzing
projectmanager

Opstellen en
meegeven nadere
gebieds- en
bereikbaarheidsvoo
rwaarden aan
project

Advisering op
bereikbaarheidsgev
olgen voor stad in
relatie tot overige
projecten en
omleidingen

Monitoring project
aan voorwaarden
en controle BLVCvoorbereidingsdeel

Communicatie met
gebiedsbeheerders
voor verwerking in
ArcGIS en LTC

Opstellen
bereikbaarheidsfactsheets van
initiatieven

Schuiven in planning
indien nodig en
bespreken in SBO+

Beoordelen
bereikbaarheidsgev
olgen en (indien
nodig) het bijstellen
van de
hindercategorie
Vaststellen
definitieve datum
of tijdsvenster voor
het project

Borging van bereikbaarheidsdoelen in
de planvorming en uitvoering

Voorbereiding

Controle en
goedkeuring op
BLVCuitvoeringsdeel
(uiterlijk 1 maand
voor start
uitvoering project
wordt definitieve
BLVCuitvoeringsdeel
goedgekeurd)

MBU
Toetsen TVM aan
voorwaarden uit
BLVC (o.a. aan
omleiding zoals
opgenomen in LTC)
Bijstellen o.b.v.
informatie vanuit
verkeersregie
(indien nodig)

Verkeersregie/
SVL

MBU

Beoordeling TVM
en ontwikkeling
scenario indien
nodig

Monitoring TVM op
straat (naleving
vergunning/veilighe
id)

Ontwikkeling intern
draaiboek
verkeersregie voor
bereikbaarheid,
met o.a.
regelscenario’s,
regeltijden, inzet
motorrijders en
SB/T&H en
communicatie

Informeren TVMvergunninghouder
over naleving
TVM’s indien nodig

Verkeersregie/ SVL
/
MBU
Bijstelling
verkeerssituatie of
TVM maatregelen
indien nodig

Uitvoering

