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DATUM 23-4-2018 

AAN Commissie MME 

VAN Gedeputeerde Straat 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP 
Aanbesteding en invoering trajectcontrole Zuilense Ring/N230 door het Openbaar 
Ministerie 

 

Geachte leden van de commissie MME,  

 

In de commissievergadering MME van 9 april 2018 heb ik u naar aanleiding van een vraag van 50PLUS een 

memo toegezegd over de stand van zaken van de aanbesteding en de invoering van trajectcontrole op het 

provinciale gedeelte van de Zuilense Ring/N230.  Hiervoor is navraag gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM), 

die deze aanbesteding realiseert.  In totaal realiseert het OM in de komen de periode op 20 provinciale wegen 

trajectcontrolesystemen. In de provincie Utrecht gaat het om de Zuilense Ring/N230 en om de N414 (Eembrugge-

Bunschoten).  

 

Gedeputeerde Staten hebben in juni 2017 ingestemd met het aanbod van het OM voor trajectcontrole op de 

Zuilense Ring/N230. Op basis hiervan is een Europese aanbesteding gestart. Deze locatie is hierin opgenomen 

onder de condities zoals deze nu gelden: dit betekent met een limiet van 100 km/uur, de bijbehorende 

weginrichting en het verkeersonveiligheidsbeeld. Het OM heeft in december 2017 naar aanleiding van een 

verzoek van 50PLUS aangegeven dat hier nu niet eenzijdig van kan worden afgeweken. 

 

Het OM heeft de aanbesteding van de trajectcontrolesystemen in procedure. Het betreft een Europese 

aanbesteding. De Zuilense Ring/N230 is hierin opgenomen als weg met een limiet van 100 km/uur. De 

aanbesteding is gesplitst in twee fasen. De eerste fase (selectiefase) is gestart op 20 oktober 2017 en afgerond in 

december 2017. Er zijn vier leveranciers geselecteerd die doorgaan in de gunningsfase. De gunningsfase voor de 

daadwerkelijke levering van de trajectcontrolesystemen loopt  en wordt naar verwachting afgerond in mei 

2018.  De huidige planning is dat medio 2018 de ondertekening van de nadere overeenkomsten met de 

leveranciers aan wie is gegund plaatsvindt, waarna de realisatie van de trajectcontrolesystemen kan starten. 

Uiterlijk eind 2019 is het trajectcontrolesysteem op de N230/Zuilense Ring naar verwachting operationeel, maar 

de exacte planning is nog niet bekend. 

 




