
Inventarisatieliist WOB Flister

Nr Datum lnhoud Ooenbaar
1 21-09-2009 Mail Politie naar DVS over

voortgang installatie
)a

2 01-02-2010 Mail met kaarten over
zendbereik en eerdere mail

Ja

3 26-4-2010 Mail Flister naar DVS:
toelichtine TUV metinsen

Ja

4 8-1-2010 Mail onderzoeksbureau naar
DVS: referentie % radio
luisteren in auto

)a

5 11 -1 1 -2009 Mail Flister naar DVS:
ventilator Flister irt honden

Deels

6 23-9-2009 Mail ambulancezorg naar DVS:
installatie voertuigen

)a

7 11-11-2009 Mail ambulancezorg naal
installateur over
installatieschema's

)a

8 9-11-2009 Mail ambulancezorg naar
onderzoeksinstellin g om
interne signaalsterkte bij
ambulances te
meten+installatieschema

)a

9 22-9-2009 Mail Ambulancedienst naar
DVS. + lijst met voertuigen en
contactgegevens

Ja

10 25-11-2009 Mail Ambulancedienst naar
begeleidin gsgroep: verzoek
om verlenging oroef

Deels

11 6-5-2010 MailVenW aan
begeleidingsgroep: open baar
maken rapportage (moment
van aanbieden aan TK)

Deels

12 11-2-2010 Mail Van Flister naar
begeleidingsgroep + Memo
nav concept rapportage

)a

13 27-4-2010 Mail Opmerkingen Flister op
conceot raooortase + biilaee

)a

14 02-02-2010 Effectiviteit en bereik van de
Flister voor bestuurders en
omwonenden

)a

15 NB stadia bij nadering
voorrangsvoertu ig.

)a

16 NB Toelichting Project:
Rad iowaarsch u wi n gssystemen
(Flister)

Deels

17 16-09-2009 Verzamelen van informatie uit
voertuigvolgsvstemen

Ja

18 28-09-2009 Overzicht van de vorderingen
oer ma 28 seotember

Ja

19 NB Extra vrasen eigenschappen )a



Flister
20 10-08-2009 Stand van Taken RW systemen

10 aus 09
Ja

21 17-09-2009 korte uodate DVS aan DGMO )a
22 05-1 0-2009 Overzicht van de vorderingen

Der ma. 5 okt 2009
Ja

23 NB Flister bereik bestuu rders )a
24 11-08-2009 Stand van Zaken RW svstemen Ja

25 NB Interne detail planning
onderzoek RW svstemen

)a

26 11-09-2009 Voortgangsrapportage
Rad iowaarsch u wi n gssystemen
11 seotember

Ja

27 NB Overdracht Flister binnen
DCMO

Deels

28 NB Stand van Zaken RW systemen Ja

29 Video Dem onstratie/testdae Assen )a
30 28-08-2009 Voortgangsrapportage

Rad iowaarsch uwin gssysteme n

28 augustus

)a

31 14-12-2009 TEST RAPPORT FLISTER

BEREIK EN VELDSTERKTE
METINCEN,
RAPPORT NUMMER:
O9111201.rO1
DATUM: 14 december 2OO9

)a

32 15-O1-2010 TEST RAPPORT FLISTER

BEREIK EN VELDSTERKTE

METINCEN,
RAPPORT NUMMER:
O9111201.rO1
DATUM: 15 ianuari2010

)a

33 Foto Testdag Assen )a
34 Foto Communicatie op straat )a

35 Foto Communicatie oo straat )a
36 Foto Communicatie op straat )a
37 NB Vragenlijst bestuu rders

hulodiensten
)a

38 o4-o2-2010 Eerste resultaten Sirene op uw
radio.oot

)a

39 NB Folder Flisteronderzoekl . pdf )a
40 NB I nvulform ulier bestuu rders

Riin mond-aangepastl .pd
)a

41 NB Kaartie uitlee in voertuisl.pdf )a
42 NB TEST RAPPORT FLISTER

MINIMAAL BEREIK EN

VELDSTERKTE METINCEN
RAPPORT NUMMER:
09111201.r01 REVI
DATUM: 23 april2OlO

)a



43 23-11-2009 Meet en verbeterplan
ve rgrote n Fl istereffect

Ja

44 NB Testplan
performance metingen
en optimalisatie
FLISTER svsteem

)a

45 NB Offerte aanvraag evaluatie
onderzoek

Ja

46 NB Bijlage 1 : Meetopzet testfase,
voormetinq en meting

)a

47 NB Biilase 2 Aanoak videoanalvse )a
48 13-O7-2009 Planning onderzoek RW

svstemen
Jd

49 NB Biilase 3: rapportaqe Ja

50 NB biilaee 4 orsanisatie def.doc )a
51 03-12-2009 Agenda

Stu u rgroepvergadering 3

dec.doc

Ja

52 03-12-2009 Agenda
Stu u rsroepvergaderin g.doc

)a

53 08-1 0-2009 verslag stuu rgroepwerkgroep
7 okt 09.doc

)a

54 27-05-2009 Bijeenkomst Stu u rgroep Flister
27 mei 2009-revisie

)a

55 27-05-2009 Bijeen komst Stu urgroep Flister
27 mei 2009-revisieFC.doc

)a

56 27-1',t-2009 Stand van zaken Sirene op de
Radio

)a

57 04-12-2009 verslas 3 dec 09.doc )a
58 08-1 0-2009 verslas 7okt09.doc )a
59 15-O7-2009 Verslag bijeenkomst

Stuurgroep Flister 15 juli
20091

)a

60 05-o2-2010 Verslag Presentatie Onderzoek
Sirene op uw radio

)a

61 27-05-2009 Verslag Stuurgroep Flister 27
mei20091

)a

62 15-O5-2009 Ve rkeersveil igheid saspecten
voorrangsvoertuigen 1 6c.doc

)a

63 April 2010 Eind rapportage Flister
evaluatie

)a

64 Document Aanvraag vergunning )a

65 23-4-2010 Mail Cc aanbieding TuV
rapportage aan DVS + bijlage:
RAPPORT NUMMER:
09111201.101 REVI

)a

66 16-03-2010 Mail DVS aan Agentschap
Telecom met opmerkingen
over conceptrapport TuV met
bijlagen voorbeeld bereik
Flister

Deels

67 20-1-2010 Mail Aanbiedins concept )a



rapportage evaluatie Flister
met concept rapportage als

biilase
68 20-10-2009 Mail telecom naar VenW over

versunning
)a



flister pagina I van2

, - DGMo

Van:

Verzonden: maaÍrdag 21 september 2009 11:39

Aan:

CG:

Onderwerp: flister

De votgende auto's zijn bij de verkeerspolitie voozien van bekabeling:

- wagenparknummer 1206 19-RT-JP
1409 63-SK-JP
1503 g7-TS-LD

O. 
O" volgende aLrto's zijn bij de hondenbrigade voozien van bekabeling:

- wagenparknummer 1458 24-TB-TP
1693 49-HDG-g
1456 7s-SZ-ZN

Vandaag wordt de 1206 als laatste auto voorzien van bekabeling en volgens de monteur is dit vandaag klaar. ER

zijn overlgens bij 2 auto's van de hondenbrigade 2 nieuwe momo 5 systemen geinstalleerd, vandaar dat eea iets
langer heeft geduurd.

Als het ondertekende document deze week binnen is, kan er as maandag begonnen worden met het installeren
van de camera's. Dit moet dus op 2 locaties gebeuren. De locatie voor de verkeerspolitie is je bekend, is de
Veilingweg 66 3034 KB te Rotterdam, bureau Boezembocht begane grond.

De locatie van de Hondenbrigade is de Voorwateringweg 99, 3956 KA te Rotterdam.

Mbt de verkeerspolitie kunnen de medewerkers die de camera's komen plaatsen in de loop van de ochtend
terecht. lk zorg ervoor dat eea bekend is. Als zij bij de beveiliging aankomen, kunnen zij de beveiliging laten

O 
bellen met de wachtcommandant van de Verkeerspolitie, hij komt hen dan ophalen

Mbt de hondenbrigade verzoek ik lan om daar jou uitsluitsel over te geven

Vriendelijke groeten

;';-;";'.;;-;;-;;;;;;;;;"-;.;..:::'!ïi'Ïï.;-;;;;-;-';-;";;.;;. -;;;;;;-;-;";-;"---
nc:dreqqcerde hent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocf
dat aan de afzender te mefden en het bericht te verwijderen. Politi-e Rotterdam-Rijnn
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

mhi - -^-ê contain i_nformationltllè rrrs)Jdvs rr(oy
!L^ -r!*^^ if fhiq meqq:oê WaSLllY quu!cèèYg v! rr Lrl !J ltlsJJqYs

t-7-2010

that is not intended for you. Ïf you are not
sent to you by mistake, You are requested to
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inform the sender and delete the message. Rotterdam-Rijnrnond police accepts no liabj
for damage of any kind resuJ-ting from the risk inherent in the electronic transmissi
of messages.

o

t-7-2010
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Van:
Verzonden:
Aan:

".;f.:,: - DGMO

Hallo . '"',

-f

qaandaq 1 rebruari2010 15:15
. I.DVS)

xe: Kaanpn
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ATr454630. txt

tvtooi creati e
:acob Mari sstraat 56
773]- MT ommen
tel efoon
litobi el 3

'rwÍtii. tnooi c reati e . nl

I

op 1- feb 2010, om 14:40 heeft
geschreven:

uoi , moo'iwerk zal i k maar ze

groeten

-----Oor5nr^^r''r i i k [gn': -hr-----
Van: I i,.::r'

(ovs; het volgende

ggen , een paar k'l ei ne punt j es :

o/5oo/tooo/1soo
aisof er 1600 staat 'ipv 1500, kun je

kaart helemal weg gewit, kandit wat
qewoon weer helder maken?
frii betreft helemaal af.
retou r ,

verzonoP'"
Aan:

ir=v- reoruary 01, ZOLO 2222 PM' (DVS)
Onderwer p. Í\ddÍ'LeÍl

Ha11o : r,

Hierbij stuur ik 3le de kaarten toe zoals we die besproken hebben, laat
maar eÍen weten oÍ het goed is 2o...

oiscla'imer
****JcJr:tzt*****Jr'**tí************tr:t****Jf***ík*iktr**lh***********************tÍ**

worden ont'leend. oi t beri cht i s
eerde. Rls u dit bericht per abuis
te verniet'iqen en de afzender te

w'i j fe1 ove r iÍe j ui sthei d of de
afzender op te nemen.

y rights or obligations.
the addressee.
r error, p'lease delete it and'in doubt whether th-is message
,ct the sender.

* * L * *- l! * * * * * * Jr ír * * :l * * * tr * * tí :l * * * * * * * * * tí tÍ * * * * * * Jt * * * * * *' Jr :t * * * * tÍ tr * tr t JÍ :t t * * * * t * tr * *

eage 1



pagina I van 4

3

- DGMo

o

Van: - ::

Verzonden: maandag 26 april2010 15:58

Aan: ' ;-'"'íDVSi,

GC: i - DGMo;

Ondenrerp: FW: Mooie lijstjes

Beste

Naar aanleiding van ons telefoon gesprek van hedenmiddag kom ik terug op de wijze van opereren van Flister.

Flister heeft een database (zie voórbéeld hieronder) aan boord die bestaat uit de veldsterkte, zenderinformatie,
vermogen, antennehoogte èn de Pl-code van het station, deze data is afkomstig van AÏ m.u.v. de Pl codes.

Aan dà hand van GPS Écatie (bijv. Groningen, Martinitoren) is een selectie gemaakt van bijvoorbeeld de top 32

zenders op veldsterkte.
Flister zal afhankelijk van de bestucking, in het geval van de opdracht voor het experiment voor 16 zenders, deze

16 zenders uit de tóp selecteren. Flistei is overigens in staat om maximaal 64 zenders aan te sturen. De

database ververst iedere 5 seconden aan de hand van de GPS positie.

Daarnaast is het uiteraard mogelijk om bepaalde stations uit te sluiten of te vervangen of een selectie van meest

beluisterde zenders toe te voegen.
Alle andere zenders zijn UITGÉSLOTEN, omdat die zenders ook niet in het betreffende gebied beluisterd worden,

en omdat zwakke zenders "muten" zinloos is.
ln de regel zal een uitgestraald vermogen van l0miliWatUcarrier niet het gewenste resultaat (reikwijdte) geven op

deze tof 16 zenders..-Wellicht op lage snelheden van bijv. 40 km kan het wel een (beperkt) resultaat geven. Bij

hogere snelheden zal het vermogen-ons inziens op bijv. l0OmiliWatUcarrier een acceptabel resultaat geven. Let

wel; Flister kan niet om onder alle omstandigheden alle zenders muten, daarvoor ziin er teveel variabelen.

ledere deskundige kan vanuit onderstaande gegevens een berekening maken naar haalbare afstanden. De locale

reflecties van andere voertuigen, gebouwen etc. zijn hier niet in mee te nemen.
lk hoop dat deze informatie meer inzicht geeft in de werking van Flister. Een nieuwe meting zal uitsluitend inzage
geven in de locale omstandigheden van dat moment, de resultaten daarvan zijn derhalve niet algemeen
representatief te nemen.
Wellicht is het zinvol om met het AT en TUV een meeting te beleggen.

Groet,

Flister B.V.
Camerastraat 8
13228C Almere
The Netherlands, Europe

" a1

www.Ílister.rri

The information transmitted is intended only for the person or enti$ to which it is addressed and may contain

confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any

action in reliance upon, th-is information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. lf
you received this in error, please contact the sender and delete the materialfrom any computer.

^al Spn,,, het rnrlicrr dot'r tLt hcriclrt ilic( urt tc p|ntcn Plcasc cortsidcr lhc cnrirottment. do llot print tlis c-tnitil

t-7-2010
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Van:Audisi-: ' .: - r
Verzonden: zaterdag 7 november 2O09 4:02
Aan:
CC:'l'
Onderwerp: Mooie lijstjes

De live ïop 32 van sterkste zenders wordt in ongeveer 5 seconden uitgerekend (en dat is nogal wat rekenwerk).

De nieuwe berekening draait met de huidige Flister's inclusief foutafhandeling op berekening, duidelijke

indicatie op de Error LED als er geen GPS fix is). Hieronder de lijst vanuit een paar locaties (let vooral op het hoge

vermogen van Sky Radio in Hilversum en de zeer hoge veldsterkte van meer dan 1V/m in Breda omdat de zender

van Slam FM daar blijkbaar vlak in de buurt staat).

Afmere (bij mi-

o

12498.8uV
7956.3uV
6441.7uV
5 /59.5UV
4094.Ouv
4015.9uV
2503. 8uV
2459.OuV
2406.8uv
2302.Auv
223r . luv
1873.2uV

844.3uV
/ b5 , JUV
bdz . buv
599.3uV
597.OuV
585.6uV
5bb. Juv
536.5uV
504. LuV
503.5uV
502.6uv
502. 3uV
497.9uV
487.6uV
467.4uv
458.5uV
417.2uv
391.9uV
388.luv
381.3uV

i 1- hrri e\
d= 19. 3km
d= 19. 3km
d= 17.3km
d= 19. 3km
d= 17.3km
d= 19. 3km
d: 45.9krn
d= 45. 9km
d= 45.9km
d: 45.9km
d= 45.9km
d= 45.9km
d:29.2km
d= 36.5km
d:29.2km
d= 82. lkm
d= 63. 1km
d: 45.9km
d= 29.2km
d= 93. 1km
d= 59.8km
d= 93. lkm
d= 30.?km
d= 93. lkn
d= 29.2km
d: 93. lkm
d= 93. lkm
d= 82. Lkm
d= 63. 9km
d: 79. lkm
d= 45.9km
d= 29.2km

rtini toren )

d: 2.0km
d: 3. 5km
d= 2.2km
d= 2.Okm
d: 2.Okm
d= 2.2km
d= 2.Okm
d= 2.2knt
d: 4. lkm
d: 4.lkm
d: 36.8km
d: 36.8km
d= 36.8kn
d= 36.8km
d= 36.8km
d= 36.8kn
d: 35.8km
d: 36.8km
d= 36.8km
d: 36. 8km
d= 10.3km

f=I01.20MH2
f:l-02.1OMHz
f=103.00MH2
f=104.40MH2
f: 89.80MH2
f= 91.10MH2
f:l00.70MH2
f= 98.90MH2
f= 96.80MH2
f= 92.60MH2
f=100. l0MHz
f= 94.30MH2
f: 98.00MH2
f= 99.90MH2
f: 88.90MH2
f=102. fOMHz
f=l-02.5OMH2
f: 93. 10MHz
f: 95,70MHz
f=101.00MH2
f:101.60MH2
f= 94 .8OMHz
f: 99.60MH2
f=l00.40MH2
f= 91.60MH2
f: 91.80MH2
f= 88.00MH2
f=104 . 60MHz
f=102.90MH2
f:104.60MH2
f= 97.80MH2
f: 93.60MH2

f:LO2.2OMHz
f: 97.50MH2
f=103.4OMH2
f: 99.10MH2
f:104 . 4 OMHz

f: 93.70MH2
f= 92.AOMHz
f: 92.90MH2
f= 98.50MH2
f= 89.1OMHz
f=lOt.00MHz
f= 94.80MH2
f=l00.40MH2
f: 91.80MHz
f: 88.00MH2
f:103.2OMH2
f= 88.60MH2
f: 98.70MH2
f: 99. 6OMHz
f: 89. 60MHz
f: 95.30MH2

P=199526.2w
P= 79432.8W
P= 39810. lW
P: 39810.7w
P: 25118.9W
P= 31622.8w
P=100000.0w
P:100000.0w
P:l00000.Ov,l
P=100000.0W
P=100000.0w
P= 19432.8w
P= 10000.0W
P: 25118.9W
P: ?943.3v'1
P:l00000.0w
P:100000.0w
P= 3981.lW
P= 3981.lw
P:100000.0w
P: 39810. lW
P:100000.Ovi
P: 19952. 6W

P:79432.8w
P= 3981. lW
P=100000.Ovll
P=100000.Ovr
P= 79432.8w
P= 39810.7!i
P:100000.ove
P: 3981.1vi
P: 2511.9w

P: 10000.0w
P: 19952.6w
P: 501-1.9ltl
P: 3162.3w
Y: JIOZ. JW

P: 3981. 1w
P= 194.3w
P: 794.3W
P= 1258.9W
P= 794.3W
P:l00000.0w
P=100000.0W
P= 79432.8w
P:l00000.0!'l
P=100000. OW

P= 25118.9v{
P: 31622.8w
P: 63095.7!!
P: 15848.9w
P: 3981. lW
P= 1000.0I;I

h=1 7 4m
h:1 5 8m
h:t 7 4m
h:1 4 5m
h=15 6m

h=2 I 0m
h:2 I 0m
h:2IOrn
h=280m
h=2 5 Lm
h:2 5 1m
h:1 2 4m
h:1 0 9m
h=124m
h:2 1 0m
h:12 4m

h:1 3 5m
h=2 4 6m
h:1 5 0m
h:2 4 6m
h= 57m
h:2 60m
h=12 4m
h=246m
h=246m
h=177m
h=l 4 0m
h:12 5m
á=224m
h:1 17m

h:88m
h:1 1 4n
h: 65m
h:55m
h:50m
h= 56m
h= 6Om

h: 6l-m
h= 98m
h= 90m
h:246m
h:246m
h:2 60m
h=246m
h=2 4 6m
h=217m
h:2 60m
h=1 62m
h:1 5 4m
h=2'7Lm
h= 40m

EI=ÓJUO

HI=ëJÉ]

PI:8 3 D3
PI=8 4 17
v \=ó zAJ
PI=8 3c8
PI=8201
PI=8203
PI=8202
PI=8 3 D1

Pr:8204
PI=8485
PI=83D1
PI=84 l8

PI=8 3C7
PI=8416
PI=8 3FB
PI=8 3C 6

PI=82O4
PÍ=82O4
P L=óZAJ

PI =8 3CB
PI:8 3E 1

PI=8201
PT=8202
PI:8 3D3
EI:OJEI

PI=8202
EI=ÓJEI

PI=8 6EF

PI=94L2
HT=ÓJEf

Hf=ó JUJ

Pr:8473
P I:ó ZAJ

P1=óJóL

P.L=6J)J

Pr:8051
EI=óJLO

PI=82O4
PI =8 3CB
Pr:8201
PT:8202
ra:oJrl
Pr:8203
PI=óJ)J
Y I=ó ZAJ
PI=83D1
PI=8051

SKY RADIO (HILVERSUM)
RADIO 538 (HILVERSUM)

RADIO VERONICA (LELYSTAD)
lOOSNL (HILVERSUM)
OMR. FLEVOLAND (LELYSTAD)

SLAM! FM (HILVERSUM)
n-Mrrqra ÍT.ópTKl
RADIO 1 (LOPIK)
RADIO 3FM (LOPIK)
RADIO 2 (LOPIK)
BNR (LOPIK)
RÀDIO 4 (LOPIK)
RÀDIO DECIBEL (AMSTERDAM)

BNR (WORMER)

RADIO N-HOLLAND (AMSTERDAM)

RADIO 538 (ROTTERDAM)

RÀDIO 538 (TJERKGAAST)

RÀDIO M (LOPIK)
FRESH FM (AMSTERDAM)

SKY RÀDIO (SMILDE)
RADIO 4 (WIERINGERMEER)

RADIO 4 (SMILDE)
SLAM! FM (HOORN)

Q-MUSIC (SMILDE)
RÀDIO VERON]CA (AMSTERDAM)

RADIO 1 (SMILDE)
RADIO 2 (SMILDE)
lOOINL (ROTTERDAM)

RADIO VERONICA (TJERKGAAST)

RADIO 2 (MARKELO)

RÀDIO VERONICA (LOPIK)
WILD EM (AMSTERDAM)

RADIO 538 (GRONINGEN)
RTV NOORD (GRONINGEN)

RADIO VERONICA (GRONINGEN)

lOOCNL (GRONINGEN)
WATERSTAD FM (GRONINGEN)

SLAM! EM (GRONINGEN)

RADIO CONTINU (GRONINGEN)

SIMONE FM (GRONINGEN)

CITY FM (GRONINGEN)
RÀDIONL (GRONINGEN)

SKY RADIO (SMILDE)
RADIO 4 (SMILDE)

Q-MUSIC (SMILDE)
RÀDIO 1 (SMILDE)
RP.DIO 2 (SMILDE)
RAD]O VERONICA (SMILDE)
RADIO 3FM (SMILDE)
CITY FM (SMILDE)
SLA}II FM (SMILDE)
BNR (SMILDE)
REGIO FM (**MIDDENGRONINGEN)

croningen (Ma

139737.3uV
1 4622 .8!v
56434.9uv
41 622 .8W
45608.9uv
39268.2W
242'71 .AuV
18943.5uV
12335.9uV
8140.luv
3446.2uV
3234.7uV
3226.9uv
3132.3uV
3002.6uv
1987.2uV
1796.8uV
1761.6uV

847.OuV
672 . OuV
667.8uV

l-7-2010



1:;



))u.vuv
)zz. buv
512.8uV
378.9uV
328.5uV
287.9uV
zz>. zuv
204.5uV
194.8uV
192 . 3uv
188.OuV

Utrecht (Domt

d: 36.8km I

d= 67.5km I

d: 15.3km I

d= 67.Okm I

d: 53.8kn I

d:143.8kn I

d=109.4km I

d: 67.5km I

d=109. 4km I

d:109.4km I

oren )

d= 1. lkm I

d= 1. 1km I

d: 10.Okm I

d= I0.Okm I

d= 10.0kn I

d= 10.0km I

d= 10.Okm I

d: 10.Okm I

d= 1. 5km I

d= 1.lkm I

d= l7.3km I

d: 10.Okm I

d: 17.3km I

d= 10.Okm I

d= 17.3km I

d: 2.9km I

d= 10.Okn I

d: 51.8km I

d= 5l,.8km I

d: 32.8km I
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h=134m I
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PI=83D1 |
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71.3km I
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h:1 7 4n
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h:224m
h:2 1 0m
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h:70m
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h:127n
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Y L=ó ZAJ
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Pr:8 3C8
P\=óZUL
PA=óJUJ
PI=8203
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PI:8 3D1
Pt:8204
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HA:ÓJEI
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PI=83D3
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PI=8415
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Pr:8485
P I=8 3C7
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I RTV DRENTHE (SMILDE)

I RADIO 538 (TJERKGAÀST)

I SIMONE FM (HOOGEZAND)

I RADIO VERONICA (TJERKGAAST)

I OMROP FRYSLAN (IRNSUM)

I WATERSTAD FM (IRNSUM)

I SKY RADIO (HILVERSUM)

I RADIO 2 (MARKELO)

I BNR (TJERKGAAST)

I RÀDIO 1 (MARKELO)

I RADIO 3FM (MARKELO)

100tNL (urREcHT)
RADrO 538 (LOPTK)

o-MUSTC (LOPTK)

RADIO 1 (LOPIK)
RADTO 3FM (LOPIK)
RÀDIO 2 (LOPIK)
BNR (LOPIK)
RÀDIO 4 (LOPIK)
RADIO DECIBEL (UTRECHT)

RADIO DECIBEL (UTRECHT)

SKY RÀDIO (HILVERSUM)

RÀDIO M (LOPIK)
RÀDIO 538 (HILVERSUM)

RÀDIO VERONICA (LOPIK)
lOOTNL (HILVERSUM)

SLAM! FM (HILVERSUM}
FRESH EM (UTRECHT)

SKY RADIO (LOPIK)
RADIO 538 (ROTTERDAM)

IOOgNL (ROTTERDAM)

SLAM! FM (ALPHEN)

RADIO VERONICA (ROTTERDAM)

RADIO 538 (LOPIK)
RADIO DECIBEL (AUSTERDAM)

RADIO VERONICA (LELYSTAD)
BNR (ROTTERDAM)

RADIO DECIBEL (ROTTERDAI'1)

RAD]O N-HOLLAND (AMSTERDAM)

RADIO 4 (LOON OP ZAND)

ERESH FM (AMSTERDAM)

RADIO N_HOLLAND (HILVERSUM)

RÀDIO 538 (GEMERT)

1OO3NL (A}TERSEOORT)

SKY RADIO (HILVERSUM)

SLAM! EM (AMERSFOORT)

RADIONL (AMERSFOORT)

RADIO 538 (HILVERSUM)

Q-MUSIC (LOPIK)
RADIO 1 (LOPIK)
lOOTNL (HILVERSUM)
RADIO 3FM (LOPIK)
RADIO 2 (LOPIK)
BNR (LOPIK)
RAD]O 4 (LOPIK)
SLAMI FM (HILVERSUM)

RADIO M (LOPIK)
RADIO VERONICA (LELYSTAD)
RADIO VERONICA (LOPIK)
RADIO 538 (ROTTERDAM)

lOO*NL (UTRECHT)
OMR. FLEVOLAND (LELYSTAD)
lOOTNL (ROTTERDAM)

OMR. GELDERLAND (UGCHELEN)

RADIO VERONICA (ARNHEM)

RADIO 2 (MARKELO)

RADIO DECIBEL (AMSTERDAM)

RADIO 538 (GEMERT)

SLAM! FM (MEGEN)

RADIO 1 (MARKELO)

RÀDIO N-HOLLAND (HILVERSUM)
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d='t2.5km I f= 96.2OMHz I P=100000.0W
d= 7t.3km I f:103.20MH2 | P= 39810.7W
d= 72.5krn I f= 91.40MH2 | P=100000.0I!
d=107.9km I f=101.00MH2 I P:100000.0W

h:125m I PI=8203
h:17?m I PI:83E1
h:125m I PI=8204
h:246m I PI=83C6

Pagina 4 van4

RADIO 3FM (MARKELO)

RADIO VERONICA (ROTTERDAM)

RADIO 4 (MARKELO)

SKY RADIO (SMILDE)
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407.3uv
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Kerk)
d= 0.2km I

d= 2.2km I

d= 3. 4km I

d: 21.0km I

d: 39.lkm I

d= 22.9km I

d: 50.7km I

d= 39.1km I

d= 50.7km I

d: 22.9km I

d= 50.7km I

d: 21.Okm I

d= 50.?km I

d= 50.?km I

d= 21.Okm I

d= 50.7km I

d: 22.9km I

d= 39.1km I

d= 39.1km I

d: 39.1km I

d= 22.91:m I

d= 22.9km I

d: 77.5km I

d= 20.3krn I

d: 22.9km I

d= 39.1km I

d= 21.4km I

d= 39.lkm I

d= 10.6km I

d= 39.1km I

d= 21.OkIn I

d= 22.9km I

3443!2.2uv
263431.4uv
183999. luV
_L 5 5 J- q ) . ZUV

155090.7uV
84755.9uV
834 60. 8uV
80835.5uv
71119.3uV
34040.9uv
17168.8uV
8917.3uV
8401.8uv
7641.?uV
1581.9uv
6217.0uV
3006.3uv
2952 .6vv
2889.9uV
27 64 . 5uV
2618.9uV
2249.2uv
1262.2uY
1164.2uV
803. 5uv
793.4uv
703.1uV
657.8uV
586.2uV
581.6uv
554.2uV
541.7uV

f:IO2.7oMHz I

f=104.60MH2 |

f:103.20MHz I

f= 91.30MH2 |

f= 97.60MHz I

f= 94.70MH2 |

f= 93.40MH2 |

f=101.5OMHZ I

f= 89.30MH2 |

f=100. 4OMHz I

f= 93.90MH2 |

f= 98.60MH2 |

f= 92.90MH2 |

f=IO2.2OvtHz I

f= 88.60MH2 |

f= 9'7 .l-0MHz I

f:100.70MH2 |

f= 98.90MH2 |

f: OÁ AnMHz I

f= 92.60MHz I

f=100. 1OMHZ I

f= 94.30MH2 |

f:101.2OMH2 |

f: 95.2OMHZ I

f=IO2.1OMHZ I

f= QQ ÁOMI]z I

f: 93.loMltz I

f= 90.2OMHz I

f= 88.40MH2 |

f=104 .4OMHz I

f: 99.40MH2 |

f= 98.2OMHz I

f= 99.40MH2 |

f: 91.50MH2 |

f=101. 6OMHz I

f: 98.20MH2 |

f=!O2.70MHz I

f= 90. 20MHz I

f=lOO.7OMHZ I

f:104. 60MHz I

f= 98.90MH2 I

f: 88.40MH2 |

f= 96.80MH2 I

f: 96.30MHz I

f= 92.60MH2 I

f=100. 1OMHz I

f= 90.00MH2 |

f: 94.30MH2 |

f= 91.00MH2 |

f:103.20MH2 |

f: 91.30MH2 |

f= 9'l .60MHz I

f:101.3oMH2 |

f:100.4OMH2 |

f:101.20MH2 |

f:103. 60MHz I

f= 93.90MH2 |

f= 94.7OMHZ I

f:!O2.5OMHZ I

f= 93.40MH2 I

f= 89.2OMHZ I

f:101.50MH2 |

f= 91.90MH2 |

f=103.30MH2 |

P=100000.0w I

P= 79432.8w I

P: 39810,?W I

P= 63095. ?w I

P= 31622.8w I

P= 12s89.3W I

P= 10000.0w I

P= 1943.3!{ |

P= 7943.3!tl I

P= 2511.9W I

P= 3981. l!{ |

P= 79.49l I

P= 79.4w I

P: 125.9ri I

P= 199.59{ |

P= 39. 8W I

P:100000.0w I
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h=177m I
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h=201m I

h:1 ?2m I

h=l-20m I

h=2O l m I
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h:280m I
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h=120n I
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PI=8203
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PI=8 3 Dl
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I h= 48m I PI=83Dr
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I h= ?Am I PT:RqOR
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I h=109m I PI=861C
I h:114n I PI:83E1

RADIO 538 (ROTTERDAM)

lOOTNL (ROTTERDA}I)

RADIO VERONICA (ROTTERDAM)

BNR (ROTTERDAM)

RADIO DECIBEL (ROTTERDAM)

RADIO 4 (ROTTERDAM)

RÀDIO RIJNMOND (ROTTERDAM)

SKY R.ADIO (ROTTERDAM)

RADIO ÍIEST (ROTTERDAM)

Q-MUSIC (ROTTERDAM)

STADSRADIO (ROTTERDAM)

RADIO I (ROTTERDAM)

RADIO 2 (ROTTERDAM)

AMOR EM (ROTTERDA.I{)

SLA}íI FM (ROTTERDAM)

RADIO 3FM (ROTTERDAM)
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RADIO 1 (LOPIK)
RÀDIO 3FM (LOPTK)

RADIO 2 (LOPIK)
BNR (LOPIK)
RADIO 4 (LOPIK)
SKY RADIO (HILVERSUM)

SLAM! FM (ALPHEN)

RADIO 538 (HILVERSUM)

BNR (DORDRECHT)

RÀDIO M (LOPIK)
l.OOgNL (ROOSENDAAL)
SLAI{! FM (ROOSENDAÀL)

lOOSNL (HILVERSUM)
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RADIO 4 (LOON OP ZAND)

SLAMI EM (BREDA)
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RÀDIO 538 (ROTTERDAM)

lOOINL (ROOSENDAAL)

o-MUSTC (LOPTK)
1OO&NL (ROTTERDAM)

RADIO 1 (LOPIK)
SLAM! FM (ROOSENDAAL)

RADIO 3FM (LOPIK)
RÀDIO VERONICA (LOON OP ZAND)

RADIO 2 (LOPIK)
BNR (LOPIK)
1OOTNL (LOON OP ZAND)
RADIO 4 (LOPIK)
OMR. BRABANT (ROOSENDAAL)

RÀDIO VERONICA (ROTTERDAM)

BNR (ROTTERDAT4)

RADIO DECIBEL (ROTTERDAM)

SKY RADIO (ROOSENDAAL)

Q-MUSIC (ROOSENDAAL)

SKY RÀDTO (HILVERSUM)
RADIO 8FM (TILBURG)
RADIO HOLLANDIO (ROOSENDAÀL)

RÀDIO 4 (ROTTERDAM)

RADIO 538 (TILBURG)
RADIO RIJNMOND (ROTTERDAM)

RADIO 8FM (RIJEN)
SKY RADIO (ROTTERDAM)

OMR. BRABANT (LOON OP ZAND)

RÀDIO VERONICA (ROOSENDAAL)

Breda (Grote
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268?8.1uV
20775.8uV

3523.1uV
264 4 . 6uV
2260 .6uv
2056. 5uV
2023.3uY
201-9.8uV
2014 .4uV
1976.9uV
791 3 .2uY
1891.1uV
1832.6uv
1724.3uV
1538.6uV
1431.7uV
1413.2uv
1191.6uV
1191.2uV

924 .5uV
892.8uV
/ / 5 - JUV
753.2uV
690. l-uV
651.OuV
64 8 . 4uV
641.OuV
632.2uV
620 . 9uV
602.6uv
594 .8uV

P= 398. l-W

P: 2511.9W
P: 7943. 3w
P= 50118.7W
P=l00000.0W
P= 50118.7vi
P:100000. orv

P:'19432.8w
P:100000.0w
P: 39810.7W
P:100000. Ohr

P: 25118.9w
P=100000.0w
P=100000.0w
P:31622.8W
P:79432.8W
P: 12589.3w
P: 39810.7v'r
P: 63095.7w
P= 31622.8w
P: 5011.9w
P: 6309.6!i
P:r99526.2w
P: 12589.3W
P: 3981.1w
P: 12589.3W
P= 1943. 3vi
P: 10000.0w
P: 1258.9W
P= 7943.3W
P= 1995.3w
P: 1995.3w

t-7-2010





Luisteren naar radio tijdens het rijden

- DGMo

pagina 1 van 1

E

Van:

Verzonden: vrijdag 8 januari2010 15:50

Aan: 'i.

Ondenrverp: Luisteren naar radio tijdens het rijden

Dag ,l

Dit is tot dusver het enige dat we kunnen vinden over het luisteren naar de radio in de auto:

Een enquete van Seat onder jonge automobilisten tot 35 jaar: 38o/o van de Nederlandse
automobilisten luistert naar de radio tijdens het rijden, gevolgd door de CD met 22o/o.

Als het gaat om een grove schatting dan bereik je dus ongeveer de helft van de jonge

automobilisten (de radioluisteraars en de helft van de cd luisteraars?). Oudere automobilisten
zullen wrs iets minder vaak radio/cd luisteren..

Met vriendelijke groet,

account runug"t.

I&O Research

Bezoekàdres
Stationsplein 11
7511 lD Enschede

Postadres

Postbus 563

7500 AN Enschede

t:

n1

e

(0s3) 48 2s O34

(051,\ 48 25 009

http: //www.ioresearch. nl

t-7-2010
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) - DGMo

Van: ,, 'i 
,

Verzonden: woensdag 1 1 november 2009 9:42

Aan:

CG:

Onderwerp: RE: geen snelle reactie

Urgentie: Hoog

Beste

Zo'n 2 weken geleden heb ik in een telefoongesprek mei , , het volgende doorgesproken.
Voor de hondengeleiders is het gezoem van de ventilator te orr-irt bij de bestuurder, om dit op te lossen (tijdelijk

voor de proef) zal Flister geschakeld worden via de voeding wanneer OGS aangeschakeld wordt.
Dit in tegenstètting tot de lnormale) hot stand by (dan loopt de ventilator ook) en bij OGS de GPIO bus te
activeren.

Waar men echter rekening mee moet houden is dat de opstarttijd van Flister (bij schakelen via de voeding) ca.

10-15 sec. is. In de hot stand by situatie is dat ca. 1-2 seconden.
Gedurende het rijden met OGS zal de ventilator nieUnauwelijks hoorbaar zijn.

Na de evaluatie zullen we naar een andere oplossing voor de ventilator kiezen, bijvoorbeeld thermische
schakeling.

lk hoop dat hiermee de vragen beantwoord zijn.

Gr^et.

Van: ,.
Velzonoeu; woensclaq ll pgvamher 2009 8:46
Aan:,
CC: -,

Onderwerp: Re: geen snelle reactie

Beste , ik verkeerde in de veronderstelling dat dit al opgelost was. lk zal navraag doen bij Flister.
Wordt vervolgd, groetet

Van: .

Aan''
Cc: i-....

Vezonden:Tue Nov 10 21:i0:36 20rJY

Onderwerp: geen snelle reactie

t-7-2010
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geen snelle reactie pagina 2 van2

dienst gek worden van het gedraai van de ven en dat we ook nog het gevaar lopen dat er auto's op cruciale
momenten uit gaan vallen omdat de flister de accu leeg heeft getrokken.

lk hoor het wel

Brigadier van politie

Bureau Middelharnis
dienstnr

<<FW herrie in 1458.rtf>>

Disclaimer -------
De informatie verzonden met dit emai1bericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd vo
geadresseerde (n) en zij die van de geadresseerde (n) toestemming kregen dit bericht t
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit email-bericht
(en bijlagen) kan vertrouweJ-ijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht val-l-en.
De politie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook,
die verband houdt met risico's verbonden aan het el-ektronisch verzenden van berichte

t-1-2010
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o

Van:

Verzonden: woensdag 23 september 2009 7:47

Aan: íDVS)

Onderwerp: RE: voertu igen,standplaatsen en contactgegeven s

Dat klopt niet. ln het bijgevoegde bestand kan je mijn document met alle voertuigen (incl. controle voertuigen

vinden). De lijst die ik je gestuurd heb is zonder controle voertuigen. We hebben tijdens de RAM inbouw het één

en ander moeten wisselen.

lk heb met mijn wagenparkbeheerders gesproken en vrijdag komt hun bijzonder slecht uit. Er is niemand om de

heren te begeleiden namelijk omdat de beide wagenparkbeheerders andere verplichtingen hebben.
Kan het niet donderdag (morgen) gebeuren?

Met vriendelijke groet

UMCG Amburancezorg

"ot:: I:T:G 
umcsambulance zors . nI

Van. :

Verzonoe.,'
Aan:.
CC:
Onderwerp:

Bestt
bedankr v..rr de lijst, echter de twee controlevoertuigen hebben geen Camera nodig en krijgen ook geen Flister.

In de lijst kom ik maar een van de voertuigen tegen (03-157).
Kun je me even helpen op dit punt anders staat er vrijdag een monteur bij een verkeerd voertuig.
Voor zo ver ik weet krijgen de volgende twee voertuigen geen Camera/Flister:
02-116 20-JJ-FS locatieBuitenpost
03-157 70-ZL-RH locatie Meppel

Voor de monteurs geldt dus naar mijn idee dat de 03-157 moet worden overgeslagen.
Klopt dit en wat is het tweede datavoertuig of komt dat later in bedrijf?
Hoor graag van je
Groeten

Zoals besproken, hierbij een lijst met alle voertuigen inclusief standplaats en de contactgegevens. Heb het
me' besproken.

Met vriendelijke groet,

UMCG AmbuJ-ancezorg
sbroekemaGumcgambulance zorg . n1

:ilto:
,,rrrsottg zt september 2009 Ir:00

iE-mail)
Rh: voertuEen,standplaatsen en contactgegevens

Ho

l-7-2010
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Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de

áfzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail

contact met afzender op te nemen. This message shall not constitute any rights or obligations. This

message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please delete it
and noti$'the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or complete, please

contact the sender.
* * * tl. * * tl. * {. tt< * * :|( tl. * * * * tt rl. rl. {. * * !f * {c * {. rl. d. * {. !t( tl. tl. * rl * tt * * * tl. * {. ,t *. * tt"} tt d( {€ {c * tt d"t< tf * 'I"fi * * * d' * * * tk *
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Flisters Drentse Ambulance

I
2
aJ

4

5

6

7

8

9
l0
ll
t2
l3

03-13 I
03-r0l
03-105
03-108
03-132
03-136
03-l4l
03-154
03-r s6
03-l6l
03-106
03-l 53

03-157

NIEUIV
40-TK-ZH
98-TJ- SX
92-ZL- JG

7O.ZB-JF
09-HVK-l
23-ZP-XV
3I.ZK.FN
t5-zP-vz
54-JFB-7
83.TZ.XB
3g-TT-TN
7O-ZL.RÍT

Locatie Emmen
Locatie Assen
Locatie Assen
Locatie Roden
Locatie Emmen
Locatie Klazienaveen
Locatie Emmen
Locatie Hoogeveen
Locatie Meppel
Locatie Hoogeveen
Locatie Annen
Locatie Dwingeloo
Locatie Meppel

Ambu+

Ambu+

Flisters Friese Ambulance.

t4
l5
l6
t7
18

02-r12
02-113
02-lt4
02-l I 5

02-137

9s-JFB-7
48-TF-TS
74-HTF-2
45-TJ-SV
25-HRZ-g

LOCATIELEEUWARDEN Ambu+
LOCATIE LEEUWARDEN
LOCATIE LEEUWARDEN
LOCATIE BUITENPOST
LOCATIE SNEEK

l9
20

Flisters Kijlstra

02-126
02-t4l

Controle voertuigen

03-138 69-XD-ZH
03-103 95-PR-NR

Locatie Drachten
Locatie Leeuwarden (Elzens tr aat)

Locatie Coevorden
Locatie Assen

Op de volgende pagina de adreslijsten



ri
.):', ewijderslaan 102

9531 PS

ii

Hoogeveen:
dr. G.H. Amshoffiveg I' 7909 AA

+.- .:. :.r:... 
!ql(la-dl. n.eveQ[:' Mizar I

7891 VM

FRIESLAND:

Buitenpost:
t West 32
9285V/C

Leeuwarden (post UMCG):
Oostergou,eg 14

8932 PG

Sneek:
Bolswarderbaan I
8601 ZK Sneek

Meppel:
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- DGMo

Van:

Verzonden: woensdag 11 november2009 13:06

Aan:

GC: :'-

Ondenrerp: stroomschema

Beste

Hierbij ons installatieschema voor de inbouw van de Flister. In jpeg en pdf.

Met vriendelijke groet,

UMCG AmbutarrcezorlJ
sbr:oekemaGumcgambulance zorg . nI

t-7-2010
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DGMo

Van:

Verzonden: maandag 9 november 2009 16:35

Aan:

CG:

Ondenlrerp: Testmetingen Flister

Geachte heer

Zoals telefonisch besproken vezoeken wij u metingen te doen aan twee ambulances van UMCG Ambulancezorg'
Het betreft een meting van de interne veldsterkte van het Flister signaal (achtercompartiment) met betrekking tot
mogelijke storingen op medische apparatuur. Tevens een meting van de veldsterkte aan de buitenzijde op

verschillende afstanden:

-Voor het voertuig, 100/200/300 meter veldsterkte
-Het minimum signaalniveau waarbij een autoradio nog een goed signaal kan weergeven. Dat is ongeveer'43
dBm. Dit aan de voor en achtezijde alsmede 45 en 90 graden aan beide zijkanten.

De beide voertuigen zijn op verschillende manieren ingebouwd. Eén voertuig waarin de antenne in de spoiler

boven het voorcompartiment zit en een andere waarin de antenne op de A-stijl (buitenzijde) zit.

Voor extra informatie kan u de bijlage raadplegen alsmede Flister BV zelf:

De rekening komt voor Rijkswaterstaat.

Met vriendelijke groet,

UMCG Ambulancczorg
sbroe kemaGumcgambulance zorg . n1

t-7-2010
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T,LJSTEI?

Gebruikens- en inbouwhandleiding

Alle rechten voorbehouden - copyright @ Flister B V. 2009



OMVANG VAN DE LEVERING

1 x Flister radiowaarschuwingssysteem (RWS)

1 x Flister zendantenne (78 Cm) inclusief Smtr. coaxiaal kabel en voorgemonteerde HF

veóindingen, FME+N

1 x GPS-ontvanger inclusief kabel, geihtegreerde magneet en RS232-connector

1 x voedingssteker (Neutrik Powerconn)
4 x montage beugels met bfibehorende schroeven
1 x modulaire RJ11 Splitter (3 x female) met USB- en RS232-connector

Gebruikers- en inbouwhandleiding

OMSCHRI]VING

Flister is een kleine FM-zender met de unieke eigenschap om geliiktiÍlig een aantal van maximaal

64 zendsignalen in de ether uit te zenden. Automobilisten en andere luisteraars van een willekeurig

FM station kunnen op deze wijze via de autoradio worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van

een hulpvoeftuig dat zich dan binnen een straal van 200 mtr van hen bevindt. Flister is voozien van

de mogelijkheid om zowel een audiosignaal naar keuze uit te zenden, alswel een RDS bericht. Zelfs

als men náar een CD/DVD/MP3 luisteft, zal in veel gevallen de autoradio automatisch overschakelen

en de luisteraar wijzen op de aanwezigheid van Flister en dus dat van een hulpvoertuig.

INBOUWRICHTLI'NEN

l. De zender dient niet rondom vast tegen wanden te worden gemonteerd, in verband met

ruimte voor de connectozijden alsmede voor het aanzuigen van lucht voor de koeling van het

systeem (zie ook afbeeldingen).
Z. De montagebeugels zijn vooaien van een gaten voor M4 schroeven (let op: schroeven niet

meegeleverd!)
3. De bêugels dienen deugdelUk aan de behuizing bevestigd te worden met de meegeleverde

schroeven.
De montage op het voeftuig dient m,b.v. deugdelijke schroeven te geschieden.

De voeding (12..24VDC) moet extern worden gezekerd (30 ampère) en dient bedraad te zijn

met 4mm1 bekabelino (beslist niet minder/dunner) vanaf de ongeschakelde voedingsbron

naar de meegeleverde voedingconnector. Flister is níet vooaien van een smeltzekering.

Op de 25-polige D-Sub connector dient de schakeldraad (bij ingeschakelde OGS) op posities 5

& 18 aangesloten te worden.
De voertuig antennevoet dient op een deugdelijk aardvlak van het voertuig gemonteerd te

worden.
De meegeleverde 5 meter coaxiaal bekabeling beschikt over een FME- en N-Connector, voor

zowel de antennevoet (FME) alsmede voor aansluiting op Flister (N).

Op 3 x female RJl1 splitter dienen aangesloten te worden:
o De GPS-onWanger
o USB-connector
o Sub D 9-connector

10. De GPS-onpanger dient zo geplaatst te worden dat er een de positie van het voertuig

bepaald kan worden (dus niet achter een gefilterde voorruit of onder de motorkap).

Alle rechten voorbehouden - copyright @ Flister B.V 2009
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FLISTEI?

87.5 - 108 MHz
300 of 400 kHz
20 MHz max.
Software gekontroleerd (dynamisch/i nstel baa r)
+/- 500H2
Digitale PLL
>-60dBc
2-40dBc
>-55dBc
>-55dBc
FM

5 Watt max.
64 max.
PS text (instelbaar)
PI codes (instelbaar)

WAV-player of live audio input (bv Mic. of Line)

Dual 16-bit
RS-232 (RS-422/485 optioneel)
CAN Bus (2.08 compliant)
Ethernet (10/100 Mbit auto sensing)
usB 1.1
GPI (4 inputs met pull-up, 2 gei'soleerde AC/DC

spanningsingangen)
GPO (4 geisoleerde bipolaire uitgangen)
Alle data opgeslagen in Flash geheugen

INBEDRIJFSSTELLING

l. De voeding mag pas geactiveerd worden indien het systeem volledig is
aangesloten en ingebouwd, met een gekoppelde antenne!!

2. Bij rijden met optische- en geluidssignalen (OGS) kent een gekoppeld Flister-systeem een

opstarttijd van circa 1 seconde bij inschakeling via contact op GPlo-interface, als het apparaat
reeds op spanning stond. Zo niet, dan bedraagt de inschakeltijd circa 10 seconden .

3. Het operatiegebied van Flister wordt bepaald door de actuele GPS positie van het voeftuig.
4. Flister kent een aantal indicatoren door LED's aangeven.

a. Blauw knipperend = Flister in bedrijf
b. Groen = Flister'ON AIR'
c. Rood = Flister meldt storing

AANDACHTSPUNTEN
. Flister niet OPENEN, Flister is dan niet meer operationeel inzetbaar!
. Flister werK bij koppeling met optische- en geluidssignalen. Alleen bij deze combinatie van

signalen zal Flister dan ook voordeel opleveren.

FLISTER SPECIFICATIES

HF
Frequentiebereik
Frequentie Stapgrootte
Bandbreedte
Frequentie Selectie
Frequentie Stabiliteit
Frequentie opwekking
Harmonischen onderdrukking ( > 175 MHz )
Spurious @ 87.5 MHz and 108 MHz
Spurious @ <77.5MH2
Spurious@ >118MHz
Modulatie (Mono, stereo)
HF Vermogen (som van alle 64 carriërs)
Aantal carriërs
RDS

Inout
Audio

Control
Processoren
Communicatie

Alle rechten voorbehouden - copyright @ Flister B V 2009
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ELIgTER
èa;íly voÍr^tr D,

BedriiÍs Condities
BedrijÊspanning
Vermogensopname
Bedrijfstemperatuur

Veilioheidssvstemen
BedrijÊspanning > 24 VDC

Bedrijfsspanning > 28 VDC

Bedrijfsstroom > 10 AmPs
SWR beveiliging (> 2 : 1)
Tempenture > 60 oC

AfmeËno en Gewicht
Behuizing
Afmeting
Gewicht

Omoevino
Stof en Water

ETSI standaarden
RF Analoog breedband
EMC

t2...24VDC
130 Watt max
-10 ...60 0c

Optische waarschuwing (Rode l-ED).

Flister wordt uitgeschakeld
H F-ei ndversterker wordt u itgescha keld (Rode LED)'

HF-eindversterker wordt uitgeschakeld (Rode LED)'

HF-eindversterker wordt uitgeschakeld (Rode LED).

Solide Blok Aluminium met ge'rhtegreerd koellichaam

180x240x96(BxLxH)
6.0 kg

IP54

ETS 300 454
ETS 300,145

o

o.

Alle rechten voorbehouden - copyright O Flister B V 2009

-)-



-'\\
FLISTER ))I
.)ajdY v?oÍronai

VISUALS

Connectorzijde

Monagevoet

Zijaanzicht(l)

t
Mon tagegaten voor montagevoet

Alle rechten voorbehouden - copyright @ Flister B V 2009
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Zijaanzicht (2)
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Zijaanzicht (4)

Ondenanzicht

Alle rechten voorbehouden - copyÍight @ Flister B.V. 2009
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Van:

Verzonden: dincdag 22 september 2009 11:04

(DVS)Aan:

o

Onderwerp: voertuigen, stand plaatsen en contactgegevens

Hoi

Zoals besproken, hierbij een lijst met alle voertuigen inclusief standplaats en de contactgegevens- Heb het met

Kijlstra besproken.

Met vriendelijke groet,

t..rLquu Ambulance zorg

l-7-2010





Flisters Drentse Ambulance

Flisters Friese Ambulance.

03-131 NIEUW
03-10l  }-TK-ZH
03-l0s 98-TJ- SX
03-108 92-ZL- IG
03-132 7ï-ZB-IF
03-136 09-HVK-1
03-14l 23-ZP-XV
03-rs4 3 t-ZK-FN
03-rs6 rs-zP-vz
03-161 54-JFB-7
03-106 83-TZ-XB
03-ls3 39-TT-TN
03-t57 7}-ZL-RÍ[

02-tt2 95-JFB-7
02-tt3 48-TF-TS
02-rt4 74-HTF-2
02-trs 4'-TJ-SV
02-t37 25-HRZ-8

Locatie Emmen
Locatie Assen
Locatie Assen
Locatie Roden
Locatie Emmen
Locatie Klazienaveen
Locatie Emmen Ambu+
Locatie Hoogeveen
Locatie Meppel
Locatie Hoogeveen Ambu+
Locatie Annen
Locatie Dwingeloo
Locatie Meppel

LOCATIELEEUWARDEN Ambu+
LOCATIE LEEUWARDEN
LOCATIE LEEU\MARDEN
LOCATIE BUITENPOST
LOCATIE SNEEK

I
2

3

4

5

6

7

8

9

l0
ll
l2
13

t4
15

l6
t7
18

Flisters Kijlstra

l9 02-126
20 02-t4l

Contactpersonen:
o UMCG

Andries Geertsma
Henk Teisman

o Kijlstra
Jilard Faber

Locatie Drachten
Locatie Leeuwarden (Elzens traat)

06 5t2 504 72
06 229 500 33

06 513 627 s3

Op de volgende pagina's de adres lijsten:



Drenthe

Annen:
Spijkerboorsdijk 3a
9468CG

Assen:
Balkendwarsweg I
9405PT

Borger:
Poolse Bevrijderslaan I 02
9531 PS

Coevorden:
Hulsvoorderdijk 4

774r CX

Dwingeloo:
Nijstadl
799r AP

Emmen:
Van Schaikweg 6
781IKJ

Hoogeveen:
dr. G.H. Amshoffiveg I
7909 AA

Klazienaveen:
Mizar I
7891 VM

Meppel:
Hoogeveenseweg 38

7943K4

o



FRIESLAND:

Buitenpost:
t W€st 32
9285rVC

Leeuwarden (post UMCG):
Oostergoweg l4
8932 PG

Leeuwarden (post Kijlstra):
Elsenstraat lC

Drachten
DeKlim 7

Sneek:
Bolswarderbaan I
8601 ZK Sneek

o
{
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Van:
Verzonden:
Aan:
GC:
Onderwerp:

woensieg 25 novembel zvwv lcl4ti

evaluatie Flister
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Oplevering Rapport Sirene op uw radio! - Flister onderzoek

= DGMo

pagina I van I tl

Van: ,--;: -
Verzonden: donderdag 6 mei2010 16:52

Aan:
t.

Onderwerp: Flister

Beste allemaal,

Het rapport kan morgen openbaar gemaakt worden. De brief wordt vanavond om 22:30 naar de

Tweede Kamer gestuurd zonder het rappoft als bijlage.

Vanaf dat moment is het rapport wel opvraagbaar dus openbaar.

Wordt vervolgd.

Groet van f '
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Van:
Verzonden:
Aan:

GG:
Onderwerp:

Flister B.V.
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f3gaand onze analyse n.a.v. de het eerste concept-eindrapport Flister. Wij vertrouwen erop dat dit als
('-rput kan worden gebruikt voor het volgende concept.
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The Netherlands

www.flister.nl

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may
contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of,
or taking of any action in reiiance upon, this information by persons or entities other than the intended
recipienl is pro'hibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the materia] from



any computer.

Van:
Verzonden: vrijdag 5 februari ZOLO t4:27
Aan:

-it! I r

CC:
Onderwerp: Verslag presentatie rapport Flister
Urgentie: Hoog

Geachte deelnemers aan de vergadering,
Hierbij ontvangt u het verslag van de vergadering van gisteren. Zoals uit het verslag blijkt is goede nota
qenomen van de gemaakte opmerkingen.

"t' Iocht u naar aanleiding van het verslag opmerkingen of aanvullingen hebben verneem ik dit graag van u.
Wellicht ten overvloede, aangezien de nieuwe versie op belangrijke punten zalziin aangepast, verzoek ik
u de oude versie niet verder te verspreiden en te van uw schijf te verwijderen.

Met vriendeliike groeten

<<verslag presentatie Rapport sirene.doc>>

Senior Projectmanager
Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart / Veiligheid

Bezoekadres:
Postadres:
T

Itarr: ,..
.ljk voor meer informatie op: www.rijkswaterstaat.nl
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Memo naar aanleiding uan ondetzoel<snpport'Onderzoek naar het effect van een Radio
Waarcchuwingssysteem Ftister op de vedeercveiligheid februari 2O7O'

'Flister is nuttig, gewenst en behutpzaam en zorgt voor minder stress en uloeiender verkeer'

Naar aanleiding van een grootschalig experiment met Flister is dit nog steeds de conclusie van

professionele bestuurders die verantwoordelijk zijn voor hulp aan burgers in noodsituaties.

Aljaren staat er druk op de hulpsector om te voldoen aan de wettelijke normen van aanrijtijden.
Omdat ondezoek al heeft aangetoond dat harder rijden eerder zal leiden tot gevaarlijkere situaties

dan voor snellere aanrijtUden, heeft volgens 85o/o van de hulpverleners Flister bewezen een

hulpmiddel te zijn om met een constantere snelheid en veiliger volgens de branche'richtlijnen door
het verkeer te bewegen. Mede-weggebruikers reageren minder geschrokken. Ook de vezamelde data
in dit experiment tonen dit aan. De betere gemiddelde snelheid is efficiënter en levert minder stress

op dan steeds te moeten remmen en weer gas bij te geven.

Voordat overgegaan kan worden tot besluitvorming over invoering van Flister, was het noodzakelijk te

ondezoeken of Flister geen extra bijwerkingen heeft die de verkeersveiligheid negatief kunnen

beïnvloeden. Daarom hebben ook overige weggebruikers en omwonenden in dit experiment de kans
gekregen om te reageren over de werking en signalen. Deze oordelen in overgrote meerderheid
positief op het Flister. Ook technisch specialisten als het Agentschap Telecom en meetinstituut TuV

hebben Flister grondig getest en als positief beoordeeld,
Helaas lijkt het er sterk op dat in het concept-eindrappoft eerder de rijvaardigheidseigenschappen en

de gedragingen van bestuurders van hulpverleningsvoeftuigen in kaart zijn gebracht en dat ondanks
een breed draagvlak voor Flister een veelal negatieve en soms ook foutieve interpretatie wordt
gegeven aan de techniek en werking van Flister.

De ondezoekers oordelen :

1. Bij een dienst maakt een aantal professionele hulpverleners meer grove
snelheidsovertredingen met Flister en dreigen alle hulpverleners door een vals gevoel van

veiligheid door Flister zich anders door het verkeer te bewegen
2. De effectiviteit van Flister is matig. Omwonenden en mede-weggebruikers onWangen vaak ten

onrechte een signaal via hun radio waardoor het werking van Flister uiteindelijk wellicht geen

effect meer heeft
3. Flister heeft nauwelijks invloed op conflicten op de weg, rittijden en kosten

Het is niet duidelijk waarom de onderzoekers op deze manier standpunten innemen en de uitkomsten
van het onderzoek volledig negatief veftalen. De respons leveft juist voor het overgrote deel positieve

reacties op:

Ad.1.
Deze conclusie is gebaseerd op zeer summier beeldmateriaal van één dienst bij slechts 2

voeftuigen in 0,1olo van de gevallen. Als er conclusies over snelheden worden getrokken moet ook
geconcludeerd worden dat over het algemeen de snelheid juist daalt en dat bij dit soott analyses

ook de aard van de rit en omstandigheden een even belangrijke rol dienen te spelen. Tot slot
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geldt zoals altijd bij inzet van nieuwe middelen zal extra instructie onontbeerlijk zijn, dit zal

excessen voorkomen.

Ad.2.
De paragrafen die aandacht besteden aan de techniek achter en werking van Flister zijn volledig

onA'es1undig beschreven, theoretisch benaderd en bevatten zelfs onwaarheden. Dat blijkt ook wel

uit de positieve praKijkervaring die respondenten hebben met de effectiviteit van Flister. Ook

staan zowel het Agenbchap Telecom als de TuV technisch achter het idee en de ontwikkeling,

hebben zij diverse tests uitgevoerd, advies uitgebracht en willen ze graag nog bijdragen aan

optimalisatie m.b.t. wensen van de overheid. Qua zendvermogen en inbouw kunnen eenvoudig

aanpassingen aangebracht worden. Dit is al vaker opgemerK door de leverancier aan de hand

van eerdere rapportages. Op deze wijze wordt dit zeer hoogwaardig technisch product volledig

verkeerd gepositioneerd en worden verkeerde conclusies getrokken.
In hoofdstuk 5 van het rapport wordt verder uiteengezet dat nagenoeg alle weggebruikers die
gereageerd hebben weten wat het signaal van Flister betekent en dit een goede ontwikkeling
vinden. Ook 80o/o van de omwonenden begrUpt het en vindt het niet hinderlijk. Toch wordt niet de

positieve kant belicht, maar wordt alleen de nadruk gelegd op de bevinding dat'een vijfde van de

omwonenden het signaal als (zeer) hinderlijk ervaart' . De manier waarop in hoofdstuk 5 van het

ondezoeksrapport deze uitkomsten worden vastgelegd moet tenminste als niet objectief en

mogelijk zelfs als tendentieus worden bestempeld.

Ad.3.
Volgens 85o/o van de betrokkenen in dit experiment maaK Flister het mogelijk te rijden met een

constantere snelheid en zorgt het voor een betere doorstroming. De vezamelde data tonen ook
juist dít aan en op de lange termijn zou ondeaocht kunnen worden of rittijden, brandstofoerbruik
en slijtage hierdoor verminderen. Met een dergelijk korte proef mag hier geen enkele conclusie

over getrokken worden, maar ligt het voor de hand dat een constantere rit minder lang zal duren'
Ook ligt het voor de hand dat minder vaak remmen en weer gas geven op termijn zal leiden tot
vermindering van brandstofuerbruik en slijtage. De veaamelde beelden moeten dan ook door
professionals die eruaring hebben met spoedritten en hulpverlening beoordeeld worden. Ter
illustratie is een zeer helder beeld van Politie Rotterdam Rijnmond weergegeven op YouTube: de

chauffeurs geven in die reportage duidelijk het verschil aan in de situaties met en zonder Flister:

Beide beelden zijn echter voor de drie mondeling en schriftelijk geiinstrueerde theoretische
beoordelaars tijdens het experiment conflictgevallen, waardoor het logisch lijkt dat door de
ondeaoekers geconcludeerd wordt dat de conflicten niet navenant afnemen. Hulpverleners willen
juist altijd de verkeerssituatie zoals in het tweede beeld weergegeven creëren om gemakkelijker

door te rijden. Bij beeld 2 hoeft men namelijk niet steeds volledig van het gas en zal een

geleidelijkere gemiddelde snelheid gehaald kunnen worden, terwijl bij beeld 1 weer flink gas

gegeven moet worden om de wettelijke aanrijtijden te halen.
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EINDOORDEEL

Het is teleurstellend dat de techniek en werking van Flister (wederom) ondeskundig wordt
beschreven, waardoor buitenstaanders gekleurd worden. Dit terwijl de praktijk en technische

rappoftages uitwijzen dat Flister zeer naar wens het werk doet.

De ondeaoekers concluderen door misinterpretatie dat Flister onveilige situaties opleveft omdat
hulpverleners zich minder aan de regels gaan houden. Dit is veel, maar dan ook veel te kort door de

bocht en getuigt van weinig respect voor de professionele instelling van hulpverleners. Zeker gezien

het feit dat de veaamelde gegevens dit ook niet eens aantonen of zelft tegenspreken. Als dan ook

nog duidelijk wordt dat mede-weggebruikers en omwonenden de komst van Flister begrfpen en in de

bijlagen van het rapport als voorbeeld nog wordt weergegeven dat een politiebeambte met een

voeftuig met Flister in Rotterdam een ambulance door de spits heeft begeleid waardoor deze eerder
bij het slachtoffer was, dan lijK de case redelijk helder. Je mag hopen dat een ambulance er sneller is

als je zelf of één van je dierbaren slachtoffer van een incident is.

Naar aanleiding van de eerste resultaten kan alleen maar geconcludeerd worden dat Flister nogmaals

heeft aangetoond voor alle betrokkenen, hulpverleners, omwonenden én technici, dat het doet wat
men wil, en het (overige) verkeer níet negatief beinvloedt. De politiek zal niet anders concluderen als

naar buiten komt wat de mening van bijna alle direct betrokkenen is. Met juiste en striKe
randvoorwaarden, als instructies en brede communicatie, zodat iedereen op termijn optimaal kan

profiteren van Flister, is het veruolgens aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om te kijken naar

besluitvorming over invoering.
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Ederueen, M. (MaaÉen) - DGMo

Van:

Verzonden:

Aan:

GG:

nártetiiti Oank voor de heziene versie van het rapport. Het is duidelijk dat er veel energie in herformuleringen e.d.

is qaaá zitbn. Hartelijk dank daarvoor. Het is dan natuurlijk niet altijd te vermijden dat de structuur wat ontwricht

woïdt. Daarom hebbén wijtoch nog welwat op- en aanmerkingen als input voor jullie bijeenkomst van a.s.

donderdag.

O t"n",Uke groeten,

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain
confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. lf
you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.
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Opmertingen Rappott Flister

Algemene opmerkingen:
1. 1ffi,6s inleiding van de 'samerwdttlng' is het verstandig aan te geven dat dit experiment tot stand is gekomen n.a.v.

*iDsitieve ervaàngen van hulpverlenerc tijdens de indicatieve proefin 2008
2. Aangezien buitenstaanders in de meeste gevallen alleen de samenvattlng zullen lezen, is het essentieel om in deze

ry-Bdfffittting te vermelden om hoeveef,ívoertrlgen het per dlq$st gaat.

3. Het is legltiem om paragraaf 4 in volgorde op plaaE 2 weer te geven, aangezlen de mening van de proftssionals er
het meest uitspringrt Ujdens het ondezoek, teruvijl aan de overige data om allerlei redenen niet direct kunnen

conclusies kunnen worden verbonden.
4. Het is wenseli;k direct aan te geven waar omlssles zltten m.b.t. de vezamelde data door tekortkomingen (velschil in

voertuigen per dienst, diensten dle de videocamera handmaHg konden ultschakelen, ontkoppelde GPS' fuutieve

inbouw).
5. Door de herschrijving is de structuur in het rappoÊ wat zoek. Volgorde van alinea's zun wat rommelig, waardoor

verwarring ontstaat. Ook beschrijvingen van tabellen en graffeken geven vaak wat anders aan dan dat ze

visualiseren.

Opmerkinoen bii het onderdeel 'Samenvattino'

Pangnaf J eerrte alinea, laa&e zin, pag. I
'Hierbij moet er rekenlng mee worden gehouden dat door de verschillen in het aantal geanalyseerde uren de betrouwbaarheid

van de waamemingen niet gelijk is' .

Deze stellingname leidt er toe dat er geen verbanden gelegd kunnen worden in de vezamelde data en het lastig is conclusles te

trekken.

;,Paragnaf 2, halvetwqe de tweede alinea, onder figuur I, pag, II
'Hierbij dient te worden opgemerK dat tijdens het ondezoek Fllster vooral bij de ambulance niet optimaal gefunctioneerd

heeft....'
Derden zullen zich direct alle resultaten die weergegeven worden m.b.t. vezamelde data van de ambulancediensten in twijfel
trekken. ..-.',.}
Pangnaf S, onder koplè'Rijsnelheden tov PSL bil'KlPD-voettuigen, laa6te ziry pag. III
'Bij KLPD-vteÍhiigen lijK het er dus op dat gebruik van Flister met hogere snelheden gepaard gaaí.
Deze algemene conclusie klopt nlet. Als hier al melding over gemaaK mag/moet worden, zou het moeten zijn: 'alleen bU ritten
in de categorie >40km/u wordt In dit experiment met 3 KLPD voertulgen geconstateed dat de riften met Flister met hogere
snelheden g'epaard gingen, in alle andere gevallen neemt die volgens de tabel eóter af of blUft gelUk'.

Echter, in deÈerste alinea van paragraaf 3 wordt vermeld dat'...het bepalen van de invloed van Flister op de rijsnelheid op

individueel ritniveau niet mogelijk is. In plaats daarvan ls gekeken of het voorrangwoertulg ten op zichte van de lokale

snelheidslimiet in staat is om zich snel door het verkeer te bewegen met en zonder Fllste/. Een conclusie als hier moet dus
geschrapt worden.

Paragraaf 3, onder kopje 'Rijsnelheden tov PSL bii van voeftulgen Politie RiinmonQ pag' IV
Hier staat in de eerste zin weergegeven dat'de snelheden tijdens ritten met sirene en/of zwaailicht toenemen'. Echter, wordt er

vervolgd, 'in dit experiment kan niet geconcludeerd worden dat dlt door Flister komt'.
In dit geval moet deze hele conclusie geschrapt worden.

Pangnaf 4, eerste alinea, laaffie zln, pag. IV
De toevoeging dat loozidrtigheid geboden dient te zijn bij de interpretatie van de uitkomsten' in deze paragraaf is onnodig en

niet feitelijk. Als dit soort voorbehoudens worden weeÍgegeven zal dlt door het hele rapport consequent moeten worden
doorgevoerd, aangezien er op vele ftonten twijfels over de kwalitelt van de vezamelde data bestaat blijkbaar. Deze zin moet
dus worden verwijderd. Het is voldoende om te stellen dat er 88 respondenten in de tweede ronde gereageerd hebben. Lezers

concluderen dan zelf wel of ze dat voldoende vinden. Dat dit aantal lager is dan 173 spreeK voor zich. Dat hoeft niet benadruK
te worden.

Paragraaf 6, onder het laaEte kopje, 'werking Flister tiidens dit experimenti pag, W
Hierin wordt gesteld dat 'de techniek van Flister geoptimaliseerd dlent te worden'en dat'metingen van de T0V dit bevestigen'.

Dit is niet waar. tn hoofdsh.rk 2, parcgraat 4'Conclusie' in Tuv-rapport met projechummerogl12101.101 is het volgende
gecondudeerd:
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'......Een van de in van de aopgryt' Dee is
nameltJk binnen is wor#n aan de vootzfde

van & dakopbouw......'

en verder

,.....uit metingen bf 5 voertutgen lon worden vadg&etd dat en venrwen mn 10mW ontoerelkend is om omrcepzendeÊ op

een rdetike afsbnd wq te druken. Een venogen van ilnmw Fr dnaggolf is en betere keuze.....'

Beide zaken waren al vóór aanvang van de proef door de leverander aangegeven. Na aanpassing werden direct de gewenste

resultaten gemeten. Voor rcële weergave moet dit vermeld worden. Vanzelfsprekend is het technisch mogelijk om te kfken

naar dlverse technisch mogel|k gewenste vadabelen.

Opmerkingen biÍ Hoofdstuk 7

Derde bullet onder kopje'furelkte beduurdersl pag. 66 A 67
Het is niet zo Ínaar aan te geven of bestuurders wel of niet hoeft te anticiperen op een naderend voorrangwoertuig' De

algemene stelllng is dat voózichtigheid en alertheld altijd geboden ls als een voonangsvoeÉuig met optische- en akoestische

slgnalen in de buurt is. Dit effect wordt immers ook bereik met de sirene. Men mag zich wel de vmag stellen of het nodig is,

maar dat vergt een geheel andere besórijving.

Laaffi bullet onder koplè'Berelkte b&turclesi paq. 66
'FM-radio'vervangen door translstorradio'. Radlo via de kabel wordt niet beihvloed. 

,t

Kopje'lilqgebruiken die niet woden bereikí FS. 67
Deze Ëtel is een geheel eigen mening. Dit moet zijn: 'weggebruikers die mogelljk niet worden bereikí.

Kopje'Wqgebruikes die nlet worden bereikí, derde bullet' Ng 67
Oeze stelling is onbegrijpelfik. Besproken werd immers al bij de vooóereiding van het experiment, dat Flister jÉist (ook) is

bedoeld om mensen uit hun 'andere zaken/gedadrten'te halen. Het alarmeren van bestuurders met een binnenkomend

audlosignaal blUK zeer effectief (zie ook ondezoek mevrouw M. Martens van TNO Human Factors). Mensen missen Juist eerder

de reeds bestaande normale signalering mogelijk als men met'andere zaken' bezig is.

Kopje'Weggebruikers die niet worden berelkti laaffie bullet, pag. 67
Oók weggebruikers als fietsers en voetgangers die naar hun FM-radio vla bfvoorbeeld de mobiele telefoon luisteren worden

bereikt!

Koplè'Functioneren van de Hirter tldens de proeí pag, 67
Deze omschrfvlng is foutief en enorm rommelig. Dit moet zijn: 'ïjdens het experlment bleek er een aantal exteme factoren

helaas de werklng van Flister negatief te hebben beihvloed. Desondanks blijkt het grooEte deel van de hulpverleners dit niet zo

te hebben ervaren. Bij een juiste inbouw en instellingen, zoals aangegeven door de leverancier, varieert het signaal, bulten de

normale natuurkundige wetten om, binnen de wettelijke normen, Dit blijK wel uit de indicatieve proef in 2008, waar inbouw en

instellingen goed waren, de metingen van de TUV en het Agentschap Telecom'.
Het is schadelijk voor Flister en fout om te suggereren dat het slsteem nogal varleert in kwaliteit. Let wel: iedere Flister is

identlek en met goede inbouw en instellingen worden de juiste resultaten geboeK.

Oomerkinoen bii Hoofdstuk I

Pangnaf 7, Etrecten op de verleesveiligheiQ paC. 68
Deze eerste zln van deze paragraaf kan uiteraard geschrapt worden. Deze voegt niet toe. Vervolgens wordt gesteld dat de

kraótigste indicator die met het opbeden van ongevallen verband houden het opbeden van conflicten is. Hieóij wordt beweert

dat de analyse van deze beelden door deskundigen, die overigens onbekend zijn, dus zwaarder wegen dan de ervaringen en

meningen van de professionals die zidt iedere dag door het verkeer moeten bewegen.

Kopje alinea'Dnagvlak bf automobilirteni pag. 70
Alle kopjes van de concluderende alinea's geven direct een resultaat weer, waardoor verder lezen niet nodig is. Dit kopje zal

dus ook aangepast moeten worden. Bijvoorbeeld: 'Draagvlak bij automobilisten groot'.

Kopje alinea'Eruaren overlart omwonendeni pag. 70
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Alle kopjes van de concluderende alinea's geven direct een resuttaat weer, waardoor verder lezen nlet nodig is. Dit kopie zal

duq ook aangepast moeten werden. Bijvooóeeld: 'Nauwelljks ervaren overlast door omwonenden'.

hragnaf 2, pag, 70
DezCallnea geeft geen goede conclusie m.b.t. de rittijden, Het is namelijk absoluut niet waar dat hogere snelheden per definitie

lelfiffi korteÍ€ ritiJden. Het doel ls tijdens de rit een constantere snelheid te kunnen aanhouden, door een soepelere

doorctroming. Dat li geheet aflders en voorafgaande aan het oeeriment met elkaar besproken en hulpverleneÍs bevestigen dat

ze soepeler kunnen doorstr,omen, Op termljn zal dlt volgens hen een poqiËef efËct op de rittfden kunnen hebben, maar In een

dergelfk korte proef ls dit nlet te meten. Dit zal helder moeten worden opgeschreven.

Paragnaf í paglna 71) Í allnea.
Het ls onmogelfk en een geheel elgen interpÍ€tatie om tê stellen dat er mogelfk bestuurders ongevoelig worden voor het

Cgnaal, in het geval.dattèt Flister- signaal op dat Ínoílentnl€t dlr€ct vên toepasslng is op de bebeffende bestuurder. Ook de

liuldtge sirenes worden 'mogelflk'onterecht ontvangen. Als een voonangsl,oertulg in de nabfheid is ls het julst zaak voor
ledereen aleÊte zljn. Ongevoeltgheid voor het signáal kan gewoon niet, aangezlen iedereen automatisch om zich heen zal

kUken.
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Effectiviteit en bereik van de Flister voor bestuurders en omwonenden
02.02.10.JvH

Bestuurders
Het aantal bestuurders dat bereikt wordt door het overstemmen van de zender waatnaar zii
luisteren hangt af van een groot aantal factoren. Bij de metingen van de TUV is van een aantal

voertuigen het bereik getest. Om gevoel te krijgen wat de meetresultaten betekenen voor het

aantal bestuurders dat kan worden bereikt worden een aantal voorbeelden doorgerekend.

Uit de metingen van de TUV blijkt dat de afstand waarop een omroepzender wordt overstemt

door het Flistersignaal sterk varieert. Bij de metingen spelen de volgende variabelen een rol:

het zendvermogen van de Flister op een bepaalde frequentie, de veldsterkte van de

betreffende omroepzender, het voertuig in combinatie met de wijze van installatie.

Om een beeld te krijgen van het aantal bestuurders dat wordt bereikt zijn een aantal

veronderstel lingen gedaan:
. Als het veldsterkte van het Flistersignaal groter is dan dat van de omroepzender dan

ontvangt de bestuurder het signaal op zijn radio.
o 40oÁ van de bestuurders luistert naar de radio
. 80% van de luisteraars luistert naar de sterke zenders
. de auto's zijn uniform verdeeld over het de weg
o verkeersdichtheid van één auto per lOmeter.

Met deze veronderstellingen is voor een weg met2x2 gescheiden rijbanen een schatting
gemaakt hoeveel bestuurders bereikt worden die naar de radio luisteren. Het
waarschuwingssignaal is bedoeld voor de bestuurders die zich vóór het voorrangsvoertuig
bevinden. Uit de metingen aan het bereik blijkt dat binnen een bepaalde werkingsstraal alle

omroepzenders worden overstemt. Op grotere afstand worden alleen de zwakkere zenders

overstemt.

Werkingsvoorbeelden:
A. Zendbereik van l60meter, waarbinnen alle zenders worden overstemt. Daarbuiten

geen ontvangst.
B. Benadering werkelijk zendprofiel bij een zendvermogen lOmW, bij politiewagen, het

maximale zendbereik is hierbij 160meter, echter na 4Ometer worden alleen nog de

zwakke zenders overstemt.
C. Benadering werkelijk zendprofiel bij een zendvermogen van l00mW, bij

politiewagen, het maximale zendbereik is hierbij l60meter, echter na 4Ometer worden
alleen nog de zwakke zenders overstemt.

D. Benadering werkelijk zendprofiel bij een zendvermogen van l00mW, bij
brandweerwagen, het maximale zendbereik is hierbij l260meter, echter na 430meter
worden alleen nog de zwakke zenders overstemt.



A Zendbereik van 160meter, waarbinnen alle zenders worden overstemt. Daarbuiten
geen ontvangst.
Wegtype: Gescheiden rijbanen. Bij een vast bereik ontvangt ook de andere weghelft de

boodschap, plus de bestuurders achter het voonangsvoertuig.
Bij een bereik van 160 meter en één auto per l0 meter worden op een wegLx2 de volgende

aantallen auto's bereikt. Het aantal bestuurders op een andere wegzal per situatie sterk

verschillen. [n dit voorbeeld is dit aantal gelijk gesteld aan het aantal voertuigen in een

richting.
Bij de aantallen in de tweede kolom wordt er vanuit gegaan dat alle auto's bereikt worden.

In werkelijkheid heeft minder dan 40Yo de radio of CD speler in de auto aan.

Positie bestuurder ten
opzichte van
voorranqsvoertuig

Alle voertuigen binnen een

bereik van l60m
Aantal luisteraars bij 40%
radio gebruik en volledige
dekkine

Voor 32 12.8

Achter 32 12.8

Andere riirichtine 64 25.6

Andere wesen Sterk aflr. van lokatie 32 12.8

In dit rekenvoorbeeld ontvangen 12,8 van de 32 voertuigen die het signaal moeten ontvangen

daadwerkelijk het signaal. Van 96 voertuigen die zich op dezelfde weg bevinden ontvangen

38,4 het signaal. Daarnaast zullen bestuurders op andere wegen het signaal ontvangen.

Om de berekening inzichtelijk te houden worden de getallen niet afgerond op hele voertuigen.

B Werkelijk zendprofiel bij 10mW , het maximale zendbereik is hierbij 160meter, echter
na 40meter worden alleen nog de zwakke zenders overstemt.
In het eerdere voorbeeld is uitgegaan van een vast bereik waarbinnen alle voertuigen in
principe in staat zouden moeten zijn om het signaal te ontvangen. Dit is een verregaande

versimpeling van de werkelijkheid.
Uit de metingen van de TUV blijkt dat de lokale veldsterkte van de te overstemmen FM
zender een grote invloed heeft op het bereik van de Flister.
Uitgaande van de metingen aan de politiewagen 49-HDG-9 komen we op een bereik bij de

sterke zenders van 40 meter en bij de zwakke zenders een bereik van 160 meter.Met
verhouding van marktaandeel sterke/zwakke zenders van 80/20 kunnen we het aantal

voertuigen dat het bericht ontvangt schatten.
Tussen 0-40 meter ontvangen alle voertuigen het signaal, tussen 40-160 meter worden alleen

de zwakke zenders

Als we rekening houden met de veldsterkte van de sterke zenders en radiogebruik van 407o

ontvangen van de 12,8 radioluisterende bestuurders die zich voor het voorrangsvoenuig

o

z onw
Positie bestuurder
ten opzichte van
voorranssvoertuie

Alle
voertuigen
binnen l60m

Aantal radio-
luisteraars
daarvan

Aantal
ontvangende
radio's

Aantal radioluisteraars
dat het signaal niet
ontvangt

Voor 32 12.8 5.t2 7.68

Achter 5Z 12,8 5.12 7,68

Andere riirichtine 64 25.6 10.24 15.36

Andere wegen
Sterk aflr van
lokatie

32 12,8 5,12 7,68



bevinden daadwerkelijk 5,12 het signaal. Echter 7,68 radioluisteraars ontvangen het signaal

niet omdat zij op een zwakke zender staan afgestemd. Van 96 voertuigen die zich ook op
dezelfde weg bevinden ontvangen luisteren er 25,6aar de radio. Hiervan ontvangen er 10,24

het signaal. Daarnaast zullen bestuurders op andere wegen het signaal ontvangen.

C Benadering werkelijk zendprofiel bij een zendvermogen van 100mW' bij
politiewagen, het maximale zendbereik is hierbij 430meter, echter na 1lOmeter worden
alleen nog de zwakke zenders overstemt
Wegtype: Gescheiden rijbanen. Zendvermogen l00mW, uit de metingenvan de TUV blijkt
dat het bereik nu sterk is vergroot: voor de sterke zenders wordt het bereik circa I lOmeter en

voor de zwakke zenders circa 430meter. Bij één auto per l0 meter worden op een weg2x2 de

volgende aantallen auto's bereikt. Het aantal bestuurders op een andere wegzal per situatie
sterk verschillen. In dit voorbeeld is dit aantal gelijk gesteld aan het aantal voertuigen in een

richting.
Met verhouding van marktaandeel sterke/zwakke zenders van 80/20 kunnen we het aantal

voertuigen dat het bericht ontvangt schatten.
Tussen 0- I l0 meter ontvangen alle voertuigen het signaal, tussen I l0 - 430 meter worden
alleen de zwakke zenders ontvangen.

Als we rekening houden met de veldsterkte van de sterke zenders en radiogebruik van 40%
ontvangen van de 34,4 radioluisterende bestuurders die zich voor het voorrangsvoertuig
bevinden daadwerkeliik 13,92 het signaal. Echter 20,48 radioluisteraars ontvangen het signaal
niet omdat zij op een zwakke zender staan afgestemd. Van 258 voertuigen die zich ook op
dezelfde weg bevinden ontvangen luisteren er 103,2 naar de radio. Hiervan ontvangen er
4l ,7 6. Daarnaast zullen bestuurders op andere wegen het signaal ontvangen, door het grote
bereik zal dit aantal aanzienlijk toenemen.

D Benadering werkelijk zendprofiel bij een zendvermogen van 100mW, bij
brandweerwagen, het maximale zendbereik is hierbij 1260meter, echter na 430meter
worden alleen nog de zwakke zenders overstemt.
De inbouw en het type voertuig blijken grote invloed te hebben op het bereik. Uit de metingen
aan het brandweervoertuig BP-BX-l I blijkt dat het bereik bij verhoging van het vermogen toe

kan nemen tot meer dan l600meter. Als de berekening opnieuw wordt uitgevoerd met de

meetgegevens van de brandweerwagen komen we op het volgende resultaat:
rWegtype: Gescheiden rijbanen, zendvermogen l00mW. Uit de metingen van de TUV blijkt
dat het bereik bij dit hogere zendvermogen aanzienlijk toeneemt maar ook sterk verandert met

de beluisterde frequentie. Voor de sterke zenders wordt het bereik circa 340meter en voor de

Positie bestuurder
ten opzichte van
voorranssvoertuie

Alle
voertuigen
binnen 430m

Radio-
luisteraars
daarvan

Aantal
ontvangende
radio's

Aantal radioluisteraars
dat het signaal niet
ontvanpÍ

Voor 86 34.4 t3.92 20,48

Achter 86 34.4 13.92 20.48

Andere riirichtine 172 68.8 27.84 40.96

Andere wegen Sterk aftr van
lokatie
86

34,4 13,92 20,48



zwakke zenders circa l260meter. Bij één auto per l0 meter worden op een weg2x2 de

volgende aantallen auto's bereikt. Het aantal bestuurders op een andere wegzal per situatie

sterk verschillen. In dit voorbeeld is dit aantal gelijk gesteld aan het aantal voertuigen in een

richting.
Met verhouding van markÍaandeel sterke/zwakke zenders van 80/20 kunnen we het aantal

voertuigen dat het bericht ontvangt schatten.

Tussen 0-340 meter ontvangen alle voertuigen het signaal, tussen 340 - 1260 meter worden

alleen de zwakke zenders ontvangen.

Als we rekening houden met de veldsterkte van de sterke zenders en radiogebruik van 40%

ontvangen van de 100,8 radioluisterende bestuurders die zich voor het voorrangsvoertuig
bevinden daadwerkeliik 41,92 het signaal. Echter 58,88 radioluisteraars ontvangen het signaal

niet omdat zij op een zwakke zender staan afgestemd. Van 756 voertuigen die zich ook op

dezelfde weg bevinden ontvangen luisteren er 302,4 naar de radio. Hiervan ontvangen er

167,68. Daarnaast zullen bestuurders op andere wegen het signaal ontvangen, door het grote

bereik zal dit aantal aanzienliik toenemen.

Conclusie bestuurders
Uitgaande van de veronderstellingen bevindt t/q yàn de voertuigen die zich binnen het bereik

van signaal bevinden zich op de weg voor het voorrangsvoertuig. Een deel van de bestuurders

heeft de radio aan en is hiermee in principe in staat het signaal te ontvangen. Door de

verschillen in veldsterkte tussen de verschillende zenders verschilt de afstand waarop de

ontvangst nog mogelijk is aanzienlijk. In het voorbeeld van de politiewagen met een

zendvermogen van lOmW worden slechts 5,12 bestuurders bereikt. Dit is 4 op de l0
bestuurders die naar de radio luisteren. De overige worden niet bereikt. Daarnaast worden een

groot aantal bestuurders bereikt voor wie de boodschap geen relevantie meer heeft. Dit aantal

is op het gegeven wegtype minimaal drie keer zo groot. Op een weg zonder rijbaanscheiding
is dit aantaltweemaal zo groot. In beide gevallen worden er ook bestuurder op andere wegen

bereikt. Dit is sterk situatie aflrankelijk. In de tabellen is hiervoor ter indicatie een gelijk
aantal opgenomen als het aantal bestuurders op de weghelft voor het voorrangsvoertuig.

Bij het vergroten van het vermogen van lOmW naar l00mW blijven de verhoudingen tussen

het aantal bestuurders dat bereikt wordt vrijwel gelijk. Dit komt omdat met het toenemen van

de straal waarbinnen alle radiozenders worden onderdrukt ook de straal toeneemt waarbinnen
alleen de zwakke zenders worden onderdrukt.

Positie tov VRV Alle
voertuigen
binnen 1260m

Radio-
luisteraars
daarvan

Aantal
ontvangende
radio's

Aantal radioluisteraars
dat signaal niet
ontvangt

Voor 252 100,8 41,92 58,88

Achter 252 100,8 41.92 s8.88

Andere
riirichtins

s04 201,6 83,84 117,76

Andere wegen Sterk afh v4n
lokatie :

252

100,8 41,92 58,88



De variatie in de straal waarbinnen een zender wordt onderdrukt neemt echter sterk toe.

Dit blijkt sterk voertuig en installatieaftrankelijk. Bij het brandweervoertuig komt de

maximale straal waarbinnen een zwak radiosignaal wordt onderdrukt op l600meter.

De grootte variatie in de straal waarbinnen zenders worden onderdrukt maken dat slechts een

deel van de bestuurders (maximaerl4ll0) bereikÍ kan worden voor wie het signaal relevant is.

Daarnaast ontvangen 2tot3 keer zoveel bestuurders voor wie het signaal niet relevant is het

signaal.
Bij de grotere bereiken neemt het aantal bestuurders op omliggende wegen en voor wie het

signaal niet relevant, is zeer sterk toe. Ter illushatie hiervan zijn een aantal kaarten en

satellietbeelden van google toegevoegd.
Concluderend is het uitermate ongewenst dat bereik bij zwakke zenders zo sterk verschilt van

het bereik bij sterke zenders. Hierdoor worden slechts een beperkt aantal bestuurders voor wie
het signaal relevant is gewaarschuwd (4 op de l0). Tevens het aantal bestuurders dat ten
onrechte wordt gewaarschuwd onaanvaardbaar hoog is. Een extra probleem is de extreme
aftrankelijkheid van het voertuig en de installatie van de Flister. Bij deze theoretische
oefening is geen rekening gehouden met de sterke variatie van de veldsterkte in de praktijk.

Omwonenden
Bij het toenemen van het bereik van de het radiosignaal neemt ook het aantal omwonenden
toe dat in principe met het signaal bereikÍ kan worden.

De getallen in de tabel geven een indicatie van de mate waarin de kans op hinder toeneemt
met het toenemen van het bereik van de Flister. Nu luisteÉ slechts een beperkt deel van de

omwonenden naar de radio en daarvan weer een beperkÍ deel naar de zwakkere zenders.

Verder zalhet signaal in de bebouwde omgeving sneller verzwakken, waardoor het aantal
personen kleiner is dan op basis van radioluisteraars en marktaandeel van de verschillende
zenders bepaald kan worden. Wel is duidelijk dat de kans op overlast door een Flistersignaal
met groot bereik in stedelijke gebieden al snel zeer groot wordt.

B ij lagen : overzichtsk aarten

Tabel: aantal personen dat het radiosignaal bestrijkt

3ereik in honderden meters

febied
3evolkingsdichtheden
/ROM 2005

)ichtheid 1 1 1a

Suiten gebied 311 12.4t 28.0{ 7e 312 70t

ncidentele
rvoonbebouwing

15( 62.1 140.4 39C 156( 351 (

lustige woonwijk 2E 7t 312 702 195C 780( 1755(

)rukke woonwijk 7C 218.t 873 t 1965.€ 546C 2184( 4914(

itadsbebouwing met
roogbouw

12C 374.t 1497.t 3369.€ 936C 3744( 8424(
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Figuur x.x stadia bij nadering voorrangsvoertuig.
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De bestuurders doorlopen elk de verschillende stadia van waarneming van detectie, herkenning,
begrijpen, beslissen en actie. Aftrankelijk van de positie op de weg en de eventuele beperkingen in

de waarneming zal het voorrangsvoertuig worden opgemerkt. Om te begrijpen wat er van hem
wordt gevraagd zal een bestuurder het voorrangsvoertuig moeten zien. Veruolgens zal de
beslissing genomen moeten worden om uit de weg te gaan. Met de videobeelden is gekeken naar
het aantal keren dat er een conflict op trad tussen voorrangsvoertuig en een andere bestuurder.
Er zijn een aantal factoren die een rol spelen bij de kans op een conflict:

o Type voorrangsvoertuig
o Rijgedrag van voorrangsvoertuig (snelheid, positie op de weg)
o Rijgedrag andere bestuurders (waarnemingsvermogen, oplettendheid, reactiesnelheid,

instelling)
o Het aantal verkeersdeelnemers
o Wegsituatie

Met deze factoren kunnen een deel van de resultaten van het experiment worden verklaard.
De ambulances zijn opvallende voertuigen. Verder rijden deze in een relatief rustig deel van het
land, Een groot deel van de rit vindt buiten de bebouwde kom plaats. Er is relatief veel ruimte voor
ontwijkende manoeuvres. Het aantal conflicten bij de ambulance met 3,1 conflict het laagste van
a lle voorran gsvoertuigen.
De brandweer rijdt met grote opvallende voertuigen in een druk stedelijk gebied met een groot
aantal andere verkeersdeelnemers. In de stedelijke omgeving is het vaak niet eenvoudig om te
bepalen waar het voertuig vandaan komt. Verder is de uitwijkruimte beperkt. De rijsnelheid van de
voorrangsvoertuig is relatief laag door de afmetingen en gewicht. Het gemiddelde aantal conflicten
ligt hoger dan bij de ambulance.
De Politie werkt in een druk bevolkt gebied, met kleinere snelle voertuigen. De wegsituatie is

complex, het aantal uitwijkmogelijkheden minimaal. Het aantal conflicten is hierdoor hoog ten
opzicht van de vorige twee groepen voorrangsvoeftuigen.



Het KLpD heeft als werkgebied de autoweg. Er wordt met hoge snelheid gereden' Het

voorrangsvoertuig kan worden afgeschermd door ander verkeer. Het geluid van de sirene kan voor

andere bestuurders door rijgeluiden en andere storingbronnen slecht hoorbaar zijn'
Onder drukke omstandighóàen is de ruimte om plaats te maken beperkt. Het aantal conflicten is

relatief hoog maar vergéliSkbaar met de regiopolitie. Het beperkte aantal waarnemingen laat zien

dat het aan[al conflicteï met Flister afneemt. Dit zou mogelijk kunnen worden veroorzaakt door het

eerder detecteren van de aanwezigheid van het voorrangsvoertuig door het radiosignaal'
De vraag is wel of dit effect blijft als het gedetecteerde voorrangsvoerluig niet van belang is voor

de eigen koers.

Niet adequaat gedrag
Opmerkeiilk is dat bÍ alle vier de sooften voorrangsvoetuigen daar waar er andere weggebruikers

aanwezig iijn Oij een conflict, deze in ongeveer de helft van het aantal gevallen niet adequaat

r""9"r"í. D-it geeft een beeld van de problemen die deze weggebruikers ondervinden bij het komen

tot een goede reactie op de komst van het naderende voorrangsvoertuig.
Het gebiuik van de Flister heeft hierop geen merkbare invloed. Een mogelijke uitzondering hierop

is nel flpO hier lijkt het aantal inadequate reacties licht af te nemen. Dit zou het resultaat kunnen

zijn van de eerdere detectie met Flister. Dit is gebaseerd op een beperkt aantal waarnemingen'

Op basis van de uitkomsten van de video analyse naar conflicten en niet adequaat gedrag is

behalve een mogelijk effect bij KLPD nauwelijks een effect van de Flister gevonden.

Om te onderzoeken of er een duidelijke invloed van de Flister in de eerdere stadia van interactie te
vinden is, is steekproefgewijs een tweede beoordeling van'de video-opnames uitgevoerd. Hierin is

gekeken of onafhankelijke obse5vatoren verschil zagen tussen ritten met en zonder Flister van

eenzelfde bestuurder. Deze obseruatoren waren gekozen uit professionele rijinstructeurs op

voorrangsvoertuigen en hebben een stringente geheimhoudingsverklaring getekend.
Uit de beoordeling konden geen duidelijke verschillen in interactie tussen voorrangsvoertuig en

andere bestuurders worden gezien. De verschillen tussen de bestuurders onderling waren
aanzienlijk groter dan eventuele verschillen met en zonder Flister.
Uit deze lteètproef met videoopnames van 20 bestuurders kan geen verklaring worden afgeleid
voor de door de ambulance gerappoÊeerde verbetering van de interactie tussen voorrangsvoertuig
en andere bestuurders.

Om een mogelijke verklaring te vinden voor het verschil in de rapportage door de ambulances en

de uitkomstón van de videoanalyse kijken we nader naar hoe verschillende groepen bestuurder de

waarnemingsstadia doorloPen.
We kunnen bestuurders hierbij onderscheiden in drie groepen die in elk in een eigen tempo de

verschillende stadia doorloPen.



In figuur x.y is aangegeven dat er een groep bestuurders is die eerder dan de overige bestuurders
het naderende voorrangsvoeftuig opmerken. Deze groep zal eerder tot een actie overgaan. Dit zal

opgemerkt worden door een aantal bestuurders die hierdoor om zich heen zullen gaan kijken en
hierdoor mogelijk het voorrangsvoertuig zien en uiteindelijk zullen overgaan tot een actie.
Dit zal ook kunnen doorwerken op de minder oplettende bestuurders.
Uit de reacties van de ambulance valt op te maken dat zij constateren dat andere bestuurders
eerder plaatsmaken dan zonder de Flister het geval was. In situaties waar het geluid van het
voorrangsvoertuig niet doorkomt en de zichtlijn met het voorrangsvoertuig belemmerd is kan de

waarschuwing over de radio wel aankomen,
Gegeven de beperkingen bij de geinstalleerde Flister is het onwaarschijnlijk dat alle voertuigen het
radiosignaal onWangen. Een interactie tussen de bestuurders onderling zou dan de verklaring voor
het plaats maken van meerdere bestuurders moeten ziin.
Over de mate waarin dit effect optreedt zijn geen objectieve gegevens beschikbaar.
Een groot deel van de bestuurders zou het naderende voorrangsvoertuig ook zonder Flister hebben
opgemerkt en het vervolgens ruimte willen geven. Er blijft een deel van de bestuurders dat niet
sterk oplet op het andere verkeer en ook niet met het Flistersignaal bereikt kan worden.
Het waarnemingsvermogen en de oplettenheid van de overige weggebruiker is een belangrijke
factor bij het ontstaan van conflicten, echter uit de analyse van het aantal conflicten blijkt dat de
andere factoren (type voorrangsvoeÊuig, instelling van de andere bestuurder, rijgedrag van
voorrangsvoertuig, drukte, wegsituatie) die niet door het gebruikvan de Flister worden beinvloed
van groot belang zijn.

Figuur x.y stadia bij nadering voorrangsvoeftuig
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Toelichting Project: Radiowaarschuwingssystemen (Flister)
Productielijn plan : Verkeers Veiligheid DGrvto

Productielijnve.a ntwoordelij ke :

Projectleider
Afdelingshoofr,.
Gehanteerde sturingstypologie: Beleidsadvisering

Resultaat:
De rapport over de verbetering van de verkeersveiligheid van voorrangsvoertuigen door het
toepassen van een radiowaarschuwingssyteem (Flister). Hiervoor wordt in samenwerking met de

zwaalilichtdiensten van de andere Ministeries een experiment uitgevoerd. Dit experiment is

geïnitieerd door de Minister zelf. De rapportage moet, zo is door de Minister toegezegd, in

december aan de tweede kamer worden toegestuurd.

Status:
De voorbereiding van het experiment samen met de politie, brandweer, en ambulance is in volle

9an9

-Daarn-aas-t wdÍd-en door DVS een groot aantal zaken geregeld die door dè complexe situatie met
drie diensten, verschillende technische systemen, het grote aantal details en de politieke
gevoeligheid onder deze tijdsdruk niet te zijn uit te besteden.
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Verzamelen van informatie uit voeÉuigvolgsystemen, Schets JvH 160909

Doel: Verkrijgen van inÍormatie over het snelheidsgedrag van de betrokken voertuigen.
De op te stellen rapportages geven in de verschillende fasen van het experiment inzicht
ln:

- werkelijke rijsnelheid t.o.v. de lokale limiet
- gelijkmatigheid van de rit.

Uitgangspunten bij het inzamelen van de gegevens is het gebruik van de bestaande
voertuigvolgsystemen.

Gegevens uit systeemr
Datum/tijd/ID/lat-long coordinaten/ GPS
snelheid/status 1,2,3 / GPS heading?

Update frequentie:
3Osec/20sec/1 sec?

rapportages

l. Aansluiten en wegwerken draad tbv videocamera
2. Aansluiten van schakelaars op ingangen voertuigvolgsysteem
3. Plaatsen voertuigvolgsysteem
4. Instellen voertuigvolgsysteem (wel of geen heading?)

5. Werking ontvangstsysteem, locatie, beheer; in welke vorïn, frequentie, middelen
komen de gegevens beschikbaar voor het verwerkingssysteem?

6. Gevraagde eigenschappen verwerkingssyteem

Draad voor voeding
videocamera voorruit,van
schakel zwaailicht , door
dashboard, A-stijl naar
binnenspiegel

\ Voertuigvolgsysteem
:
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Overzicht van de vorderingen per ma 28 september.
JvH 28 sept 2009.

Volgens planning zouden we nu alle meetinstrumenten bij alle diensten inwerking en

gevalideerd moeten hebben, tevens zouden alle video camera's nu in de voertuigen aanwezig

moeten zijn.
De testfase is niet volledig bij alle diensten doorlopen, wel bij UMCG, maar beperkt bij
Brandweer en Politie Rotterdam. Er zijn circa26 camera's geplaatst de rest komt in de loop

van deze week op enkele gevallen na. Dit hangt samen met problemen met het voertuig.

De betrokken toeleveranciers doen, op een enkele uitglijder, na hun werk naar behoren en

volgens afspraak.
I&O is actief naar de diensten toe, toont zelf initiatief.
Het maken van de definitieve afspraken over vertrouwelijkheid heeft veel inspanning gekost

van betrokken partijen maar is succesvol afgerond.

Onderstaand overzicht toont per dienst op detail de stappen die bij deze planningsfase horen

met eerstkomende detail stappen.

Andere actiepunten:
Nieuwe vergadering, datum/plaats bepaald, definitieve lokatie nog bevestigen aan

deelnemers. Verslag - Frank
Voorbereiding demodag/testdag - keuze opzet, plaats en datum

Stand 28 september 2009 UMCG Brandweer Politie
R'dam

Politie
KLPD

Akkoord top organisatie
1. toestemmingsdocument oÍ

anders
2. reqelinqvertrouweliikheid

12 12 12 12

Data-installatie
1. technisch klaar
2. data aangesloten en bereikbaar

in website
3. data gevalideerd
4. data komt op reguliere basis

binnen

1,2,3,4
momenteel
met enkele
voertuigen nog
problemen

1,2,3,4
momenteel
met enkele
voertuigen nog
problemen

1,2,
stappen 3,4
lopen

1,

2-dala
koppeling
nog rn

uitvoering
wacht op
eerste data

Video camera
1. geïnstalleerd
2. gecontroleerd, kaart geplaatst
3. eerste kaart gewisseld
4. eerste kaart gecontroleerd

1,2 deel van
voertuigen
wordt vandaag
voor zien,
enkele zijn
later

1 - gepland
deze week

1 - gepland
deze week

1 - gepland
deze week

Bestuurders
1. geïnformeerd,
2. rittenformulier in auto
3. enquête uitgezet
4. enouête binnen

1,2,3 Deze week
1,2,3

1,2,3 1,2,3

Bijrijdersenquete (UMCG)
1. opzet gereed
2. enquête uitgezet
3. enquête binnen

1- opzet in ruw
af nog
commentaar
DVS

n.v.t. n.v.t. nvt

Video analyse
''t. koppeling met data
2. recept geijkt
3. eerste analvses io-team

'1 - website
deels
operationeel
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Extra vragen eigenschappen Flister
Factoren die invloed hebben op de goede ontvangst van dcFlister.
l. Van het voorrangvoertuig af uitgestraald zendvermogen per kanaal van de Flister in

combinatie met de sterkte van aanwezige radiozenders.

a. Kan de Flister alle radiozenders onderdrukken dus ook sterke lokale zenders?

Wat zijn hier de beperkingen, en in welke mate komen deze voor?
Afgezien van de technische beperkingen van het apparaat (max vermogen 10 mW per
kanaal en dynamisch bereik van 20 dB), zijn er denk ik geen beperkingen. Wd leidt dit er
toe, dat het werkingsgebied (sterk) kan variëren

b. Op welke afstand kan de Flister de aanwezige radiozenders overstemmen
zonder dat dit in de praktijk leidt tot grote verschillen in bereik.
Gewenst is dat alle zenders binnen 80 meter overstemd worden, maar dat
tegelijkertijd een ontvanger die staat afgestemd op een zwakke zender niet op

veel grotere afstand (boven de 120 meter - 50% extra) nog het signaal

ontvangt.
lk denk dat de gestelde 50% lastig zal ziin

c. In welke mate wordt dit beihvloed door de eigenschappen van de

ontvangstketen in het ontvangende voertuig? (antenne- radio-instellingen) .

Er vanuit gaande dat Flister werkt door het wegdrukken van een bestaande zender,
speelt de ontvangergevoeligheid van de radio een ondergeschikte rol (het signaal is
immers sterk genoeg). De benodigde protectieverhouding tussen het Flister signaal en
een omroep signaal kan wel per radio mogelijk wat verschillen
d. Wat is de invloed van de antenne, inbouw van de antenne, overige

installatiezaken en de voertuigeigenschappen op het afgestraalde vermogen
vanaf het voorrangsvoertuig.

e. Hoe worden deze beheerst, dient elk individueel voertuig te worden
gekalibreerd? Zoals de proef nu uitgevoerd is met een eenvoudige 114lampda
antenne mogelijk wel. Daarom lijkt het mij verstandig een antenne te ontwerpen die
ongeacht het voertuig een duidelijk gedefinieerd gedrag heeft

2. Werking van het RDS signaal.
a. Als het RDS signaal wordt uitgezonden op een kanaal met een groot bereik

(sterk Flister signaal- zwakke radiozender), is de afstand waarop het RDS
signaal wordt ontvangen dan kleiner, gelijk of groter dan de ontvangst van het

geluidssignaal dat door de Flister wordt uitgezonden?
Bij mijn weten groter, maar is denk ik instelbaar
b. Naijlen, bij het experiment ontstond de indruk dat eenmaal "gelockt" op het

RDS signaal de radio dit signaal bleef weergeven, lang nadat het
voorran gsvoertu ig was verdwenen.

De constatering klopt denk ik gezien het voorgaande

3. Vorm van het bereik.
a. De boodschap is bedoeld voor de voertuigen vóór het voorrangsvoertuig. De

vorm van het bereik is echter vrijwel even sterk in alle richtingen. Is het
mogelijk om het signaal vooral naar voren te sturen?
Hiervoor is een richt antenne nodig. Afhankelijk van de overige technische
beperkingen / randvoorwaarden dit dat met ze mee kan brengen is dit haalbaar.

4. Andere effecten
a. Hoe groot zijn in de praktijk de effecten van de omgeving (bebouwing, bomen,

platteland, storingsbronnen) op de goede ontvangst en het bereik?
Hiervoor zijn rekenprogramma's. Dit vraagt echter meer studie om antwoord op te
geven. Vanuit het agentschap hebben we nu geen aanleiding om dit te gaan doen.
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Stand van Zaken RW systemen l0 aug 09, JvH- intern V&W

UMCG
10/08/09 Gesproken met .-- -.i. De detailvragen waren afkomstig van. ,i -

" '* ..' .'.. Zijn waarschijnlijk nu beantwoord met reactie var-i :r*a;; a' '. Inbouwer

-g '. ': "' .s weer terug van vakantie. RAM slecht bereikbaar. 
'l . probeert vandaag en

morgen contact te krijgen met RAM. ''"'r breilgt op korte termijn RAM en inbouwer bij
elkaar voor een proef installatie. Deze word vastgelegd met foto's en wordtgebruikt om de

andere installatie uit te voeren. Van - is ook grote druk om alles zsm geregeld te

hebben. Problemen worden niet verwacht, mocht er iets zijn wordt aan de bel getrokken.

Brandweer Utrecht
l0/08/09 Gesproken met Installatie is gepland p2l/24126 augustus. Voor
die tijd moet RAM de juiste modems leveren. Verder is er contact geweest tussen RAM en

inbouwel De benodigde kabels voor de video camera's zijn ondenveg naar

Over het plaatsen van de videocamera's wie/ wanneer is nog nader contact. Echter na het
regelen van de voertuigdata.

Politie - KLPD
10/08/09 Gebeld met - lselna-o .,an KLPD met 4 voertuigen komt direct
voort uit gesprek tussen directeur Politie en Details datauitwisseling verder
regelen met' KLPD. \
Hettoestemmingsdocumentwordtdoor' voorgelegdaanKorpsbeheerder.
, wil hoe het verder gaat met de overige politiedeelname. Overigens meld Jat

, weer 1s1rrg is van vakantie.
l0/08/09 Gesproken met Belt morgen terug. Is goed bekend met project. Heeft
al eerder een auto geprepareerd voor de plaatsing van een Flister. Voorbereiding voor het

inwinnen van voertuigdata is echter nog niet gebeurd. Praten we morgen of overmorgen over
verder als hij de juiste man van de meldkamer heeft gevonden.
1ll08/09 Terug bebellen naar moet verder spreken met
mogelijk ook inzet VTSPN nodig.

Politie - Rijnmond
10/08/09 Gebeld met Politie Rijnmond.Als de directe kosten alle worden
vergoed is deelname korps R'dam Rijnmond in principe geen probleem. Echter om de

voertuigdata te verkrijgen is medewerking van de automatiseerders nodig. Dit levert een groot
probleem op aangezien de korpsenZHZ en Rijnmond migreren naar een nieuw
computersysteem. De automatiseerders hebben geen tijd om maar iets te doen.
Afgesproken: 1. V&W bevestigt het dragen van de directe kosten van het experiment aan

R'dam.
2.V&W kijkt hoe de datauitwisseling in zijn werk gaat bij KLPD (zelfde voertuigsysteem)
en stelt dan de gerichte vraag naar de automatiseerders bij Rijnmond. Daamaast kijken we of
er een alternatief traject is bijvoorbeeld met het aanschakelen van een datalogger op de UDS.
11/08/09 Gesproken met Politie R'dam, pro.iect wordt opgepakt door , is
17/08109 terug van vakantie. Nu vervanger r., -.;. 12/08/09 bellen met ,zl' s'
-... ' " -: ^ r(Balie BDM) over mogelijkheden AVLS van R'dam.
Voertuigen : mercedes laag en hoog van eenheid 1303 (4) , hondenbrigade (2) en Vog/Tod (2)

samen 8 waarvan 6 voor Flister inbouw.
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Oscarde Kogel. o-
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Beste
Hierbij een korte update (do 17 sept 09),

Groeten . "+

Problemen met de medewerking van politie (KLPD) en brandweer. Vanochtend gesprek

geweest met
Bij brandweer speelt hetzelfde.

Op de andere fronten is wel voortgang:
Voertuigen: officieel zouden vandaag alle voertuigen geihstalleerd zijn, morgen hoop ik je te
kunnen vertellen of dat inderdaad gelukt is.

Data: De datastroom van Brandweer en ambu kent nog technische problemen samenhangend

met de installatie. Maar loopt op zich wel.
Datastroom van politie: Rijnmond wordt aangewerkt gaat lukken., KLPD technische situatie
nog niet helder, morgen meer.
Bestuurders: Door de privacy problemen heeft I&O alleen afspraken voor voorlichting en

start experiment bij Ambulance. Bij brandweer wel principe data maar oponthoud door
privacy. Vragenlijsten gereed eerste test gedaan.

Demonstratie /test België - contacten graag via jou, aanvragen zijn weg eerste resultaten
worden maandag verwacht dan ook opzet en eerste budgetraming.

Voorlichting/ persbenade ring
Vraag vanuit onze voorlichting om naam van degene bij Ministerie die dit dossier behandelt,
zodat er kan worden doorverwezen/ overlegd.

Nieuwe werk/stuurgroep dringend gewenst agenda:
- Uitdelen folder/ flyer in auto
- Verslag / actiepunten vorige vergadering
- terugkoppeling per dienst - zorg! ervoor dat alle vertegenwoordigers zelf aan hun

eigen dienst moeten vragen hoe het er voor staat.

Terugkoppeling onderzoek data & video
Terugkoppeling bestuurders voorlichting/ interview/ invullen vragenlijst
Urgente acties door aanwezigen
Demo / test icm Belgie

Datum: eerste week van de voormeting wo 30 september l0:00u, of di 29 sept of do I okt

Mijn acties nu:
Contact met HDJZ over juridische vragen en mijn voorstellen hiervoor.
Daarna inventariseren problemen bij KLPD en Brandweer (morgenochtend)
Daarna mogelijk escalatie richting :.
aan datjij verder escaleert.

:. ' - ik vraag hun om actie en geef



Overzicht van de vorderingen per ma. 5 okt 2009.
JvH 5 okt. 2009.

Volgens planning zouden we nu alle meetinstrumenten bij alle diensten inwerking en

gevalideerd moeten hebben, tevens zouden alle video camera's nu in de voertuigen aanwezig
moeten zijn.
De testfase is doorlopen bij UMCG bij Brandweer en Politie Rotterdam. KLPD wordt de

eerste data verwacht. Vrijwel alle camera's zijn geplaatst. De nakomers zijn voertuigen met
bijzonderheden (ijking, vervanging apparatuur of voertuig)
De betrokken toeleveranciers doen, op een enkele uitglijder, na hun werk naar behoren en

volgens afspraak.
I&O is actief naar de diensten toe, toont zelf initiatief.
Het maken van de definitieve afspraken over vertrouwelijkheid heeft veel inspanning gekost

van betrokken partijen maar is succesvol afgerond. Op een laatste inspanning bij Brandweer
na, hier heeft de ondernemingsraad nadere vragen gesteld.

Onderstaand overzicht toont per dienst op detail de stappen die bij deze planningsfase horen

met eerstkomende detail stappen.

Andere actiepunten:
Nieuwe vergadering, wo 7 okt 2009.
Voorbereiding demodag/testdag - 17 nov 2009

Stand 5 oktober 2009 UMGG Brandweer Politie
R'dam

Politie
KLPD

Akkoord top organisatie
1. toestemmingsdocument of

anders
2. reqelino vertrouweliikheid

'1 2 1,2,
ondernemings-
raad in beraad

't2 12

Data-installatie
'1. technisch klaar
2. data aangesloten en bereikbaar

in website
3. data gevalideerd
4. data komt op reguliere basis

binnen

't,2,3,4
momenteel
met enkele
voertuigen nog
problemen

't,2,3,4
momenteel
met enkele
voertuigen nog
problemen

1,2,
stappen 3,4
lopen

1,

2 -data
koppeling
nog in
uitvoering
wacht op
eerste data

Video camera
1. geïnstalleerd
2. gecontroleerd, kaart geplaatst
3. eerste kaart gewisseld
4. eerste kaart gecontroleerd

1,2 deel van
voertuigen
wordt vandaag
voor zten,
enkele zijn
later

1 - gepland
deze week

1 - gepland
deze week

1 - gepland
deze week

Bestuurders
1. geïnformeerd,
2. rittenformulier in auto
3. enquête uitgezet
4. enquête binnen

1,2,3 Deze week
1,2,3

1,2,3 1,2,3

Bijrijdersenquete (UMCG)
1. opzet gereed
2. enquête uitgezet
3. enouête binnen

1- gereed n.v.l. n.v.t. n.v.t.

Video analyse
1. koppeling met data
2. recept geijkt
3. eerste analvses io-team

1 - website
deels
operationeel
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Flister bereik bestuurders
Om de waarnemingen beter te begrijpen is de volgende schatting gemaakt van het aantal

bestuurders dat met een radiosignaal bereikt kan worden.
We gaan er vanuit dat98oÁ van alle bestuurders beschikt over een werkende autoradio.
Om het aantal bestuurders te bepalen dat daadwerkelijk de radio aan heeft staan gebruiken we

de cijfers van het RAB luisteronderzoek. Hieruit volgt dat 66/76% van de bestuurders de radio
aan heeft staan. Het percentage bestuurders met radio aan komt hiermee op 85%.
Een vergelijking van de gerapporteerde luistertijden met de gemiddelde tijd die een

bestuurder doorbrengt in de auto doet vermoeden dat veelrijders en bestuurders op langere

ritten in verhouding de radio vaker aan hebben dan bestuurders die vooral korte ritten op het

onderli ggende wegennet maken.

Gebruik RDS
Uit het onderzoek naar het gebruik van verkeersinformatie valt af te leiden dat maximaal25%o
van alle bestuurders incidenteel gebruik maakt van RDS. Dit zijn voornamelijk bestuurders
die regelmatig van de snelweg gebruik maken. Dit is 85% van alle bestuurders. Niet al deze

bestuurders hebben RDS ook daadwerkelijk altijd aanstaan. Verkeersinformatie kan ook
worden verkregen via de route informatiepanelen boven de weg, het navigatiesysteem en de

gewone radio. Het percentage dat interesse heeft om verkeersinformatie te ontvangen via RDS
en dit daadwerkelijk aan heeft staan schatten we op maximaal 80%..85x.25x.8: l7%o van de

bestuurders

Bestuurders die niet bereikt worden:
De waarschuwing via de radio is vooral bedoeld voor bestuurders die door de goede

geluidsisolatie of door het gebruik van andere geluidsbronnen het voorrangsvoeÉuig niet
horen. Apparatuur die direct met de autoradio is verbonden zoals mobiele telefoons en I-pod
worden niet door de Flister onderbroken. Ook bestuurders die zonder RDS naar de CD
luisteren worden niet bereikt.
Uit de reacties van de bestuurders van voorrangsvoertuig blijkt dat een belangrijk deel van
hen er mee rekening houdt dat de Flister niet altijd en overal werkt. Een deel (circa 30%o) van
deze bestuurders gaat hier echter wel van uit.
Dit kan bij deze bestuurders een vals gevoel van zekerheid geven.

Verdeling van de bestuurders in drie groepen:
l. Bestuurders die eerder bereikt worden met de Flister
2. Bestuurders die Flister en licht- en geluidssignalen ter gelijkertijd opmerken.
3. Bestuurders die het voorrangsvoertuig ook met de Flister niet opmerken.

Op de test- en demonstratie dag bleken deze de eerste twee groepen vrijwel even groot te zijn.
Door het karakter van de dag en instellen van de radio's waren er geen bestuurders in de derde
groep.



Verhoogde comfort
De verpleegkundigen rapporteren een afrrame van het aantal plotselinge voertuigbewegingen

in de periode dat met de Flister is gereden. Dit kan niet worden bevestigd met de gegevens

van de voertuig volgsystemen hierbij kan het beperkte aantal metingen per seconde een rol
spelen. De afrrame van het aantal plostelinge voertuigbewegingen kan grotendeels worden

verklaard uit de verandering in de gemeten rijsnelheid. In de periode waarbij met Flister is
gereden is de rijsnelheid van de ambulances belangrijk afgenomen. De afrtame bij de met

Flister uitgeruste voertuigen bedroeg 8%. Bij een lagere rijsnelheid neemt het aantal abrupte

voertuigbewegingen af. Op basis van de gegevens van de Belonitorproef kan de afrtame van

het aantal rembewegingen op 20oá worden geschat. De voertuigen die niet met een Flister zijn
uitgerust vertoonden eenzelfde afrrame van de rijsnelheid (9%).De afrrame van de rijsnelheid
is niet toe te schrijven aan een effect van de Flister. Waarschijnlijker zijn andere externe

factoren zoals weersomstandigheden en het aantal daguren de oorzaak.

Bron: Belonitor rapport blz 68, Traffictest 2005.



Stand van Zaken RW systemen, JvH- intern V&W

UMCG
l0/08/09 Gesproken met De detailvragen waren afkomstig van

UMCG. Zijn waarschijnlijk nu beantwoord met reactie van' ,. Inbouwer
.. is weer terug van vakantie. RAM slecht bereikbaar. ": probeert vandaag en

morgen contact te krijgen met RAM. -brengt op korte termijn RAM en inbouwer bij
elkaar voor een proef installatie. Do Deze word vastgelegd met foto's en wordtgebruikt om

de andere installatie uit te voeren. Van' ' ' ris ook grote druk om alles zsm geregeld te

hebben. Problemen worden niet verwacht, mocht er iets zijn wordt aan de bel getrokken.

Brandweer Utrecht
l0/08/09 Gesproken met :.Installatie is gepland op21124126 augustus. Voor
die tijd moet RAM de juiste modems leveren. Verder is er contact geweest tussen RAM en

inbouwer De benodigde kabels voor de video camera's zijn onderweg naar.
Over het plaatsen van de videocamera's wie/ wanneer is nog nader contact. Echter na het

regelen van de voertuigdata.

Politie - KLPD
10/08/09 Gebeld met.' ,a KPLD. Deelname van KLPD met 4 voertuigen komt direct
voort uit gesprek tussen directeur Politie en '.,Details datauitwisseling verder
regelen met' , :'IPD. . .' -_. . i...,' -
Hettóestonmingsdocume4t wordt door :- . voorgelegd aan Korpsbeheerder.

wil hoe hei verder gaat met de overige politiedeelname. Overigehs meld : -' dat .'
' ' weer terug is van vakantie.

10/08/09 Gesproken met -.. Belt morgen terug. Is goed bekend met project. Heeft
al eerder een auto geprepareerd voor de plaatsing van een Flister. Voorbereiding voor het
inwinnen van voertuigdata is echter nog niet gebeurd. Praten we morgen of overmorgen over
verder als hii de juiste man van de meldkamer heeft gevonden.
l1l08/09 Terugbellen naar ' ' '2 \ -moet verder spreken met 'ji '' ' ''

, mogelijk ook inzet VTSPN nodig.
f 1i08109 Gesproken met ,?:i , Hieronder nog even in het kort de toelichting
op het geheel. Voor het experiment met de Flister is de volgende rijdata uit het EAL systeem
noodzakelijk: GPS positie en rijsnelheid en gebruik zwaailichísirene/flister.
De inwinningfrequentie moet minimaal om de 20 seconden zijn, hogere frequentie is beter.
Om alleen die ritten met zwaailicht te kunnen zien moet de Momo worden verbonden met de

voertuigapparatuur hiervo_or zal contact met Volvo Beesd gewenst zijn (loopt via jullie
wagenparkbeheerder). Dit kan pas, als bekend is welke onderdeel met welk voertuig meedoet.
Om de gewenste data uit het systeem te kunnen halenzal waarschijnlijk een extra query op

de data moeten worden gedraaid. Dit zou binnen het KLPD domein moeten gebeuren.

Hiervoor is naar verwachting de medewerking van VTSPN noodzakelijk(loopt via de

beheerder). Het leveren van de data aan het onderzoek gebeurt altijd met tussenkomst van de

beheerder bij de politie.
De toestemming voor het gebruik van de rijdata voor het onderzoek komt via .

en . De laatste heeft aangegeven onder voorwaarden hiermee akkoord te

gaan. De voorwaarden worden apart uitgewerkt met hem en de deelnemende diensten. Dit
hebben we losgekoppeld van de technische realisatie. Op de technische realisatie staat grote
druk aangezien volgens de planning eind augustus de meetinstrumenten moeten worden
getest.

1r0809
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tie Rijnmond. Als de directe kosten alle worden

md in principe geen probleem. Eqhter o$ de

I van de automatiseerders nodig. Dit levert een groot

rh Rijnmond migreren naar eennieuw

2. V&W kijkt hoe de datauitwisseling in zijn werk gaat bij KLPD (zelfde voertuigsysteem)

en stelt dan de gerichte vraag naar de automatiseerders bij Rijnmond. Daarnaast kijken we of
.er een altematief traject is bijvoorbeeld met het aanschakelen van een datalogger op de UDS.

11/08/09Kosten initallatie àijn bevestigd aan oc ') ' -). Gesproken

met Polifie R'ddm, project wordt opgepakt door , -:Fi- . , . is 17108/09 terug van

vakantie. Nu vervanger , , 12108/09 bellen met
(Balie BDM) over mogelijkheden AVLS van R'daÍn.

Voertuigen : mercedes laag en hoog van eenheid 1303 (4) , hondenbrigade (2) en Vog/Tod (2)

samen 8 waarvan 6 voor Flister inbouw.

Wacht op reactie 1" (geeft gegevens beheerder

net metvakantie) :
- .door (collega

Politie - Amsterdam
Hier is strijdige informatie: aan is gemeld datzij niet meedoen.Blj '

js gemeld dat er morgen ll//0/09 meer bekend is over de deelname.

Opdrachtverlening
l0/08/09 I&O Research heeft de aanbesteding gewonnen. De opdrachwerlening gaat door

SAP problemen morgenochtend de deur uit.
l1l08/09 Sap problemen nog niet opgelost.

Zaaknummer: 310247 15, (cine 7 6209)
Productl ij nn r : C442.0038
Light inkopen op: 4044339010.
Tel KSC+
Inkoop ondersteuning. :

vervanging :.ll/08/09

RAM Mobile data
Eerste PvA en factuur binnen. Wordt morgen ll/08/09 meegebeld door JvH

lll08/09 Duidelijkheid tussen . rr. ,.Ram en .; over uitrvisseling rijdata.

Installatiewerk UMCG en afsturen modems naar Brandweer Utrecht besproken met

Afspraak met UMCG voor montage volgende week donderdag20/08109. Verder

Brandweer Utrecht, tijdige levering van de modems aan Utrecht wordt nog bevestigd door

dhr.

o



Contact gegegevens

Politie R'dam, Veilingweg 66,3034 KB Rotterdam PB 70023,3000 LD Rotterdam
: Jirect:, secretaresse:

- l.+r .

' Chef verkeerspolitie
_. ..TOD

, mobielr

:, Chef verkeerspolitie, i ::, -'-
-'è" li. '-(Balie BDM)

BZK:
: van de afdeling Materieel, Landelijke Faciliteit Rampenbestriidine, Ministerie

van Binnenlandse Zaken en Koninkriiksrelaties, T: '
E-mail: -* _" :

Ram Mobile Data, Planetenbaan26,3606 HA
Commerciel contact.
projectleider T

Maarsen, T: 030 2390390

, M: ,..;.". -' -
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Interne detail planning onderzoek RW systemen, 1O september nieuwste info in tekst

Plannino Onderzoek RW svstemen
Week Datum Geplande activiteit Werkel ii ke situatie/ b ijzonderhede!! B! En n-!Ílg

29 Ma 13 juli
Wo 15 iuli

Offerte aanvraag weg
Detail afsoraken met diensten

32 3 aug Binnenkomst offeÊes Selectie
nndrerhtnemer

36 31 auo Staft 30auo start data collectie Slechts enkele voertuiqen qereed.

37 7 sept Tweede week datacollectie Brandweer- data komt binnen verwerking gestart,
brulkbaarheid data nog niet helder, aansluitingen
camera's aanwezig test volgende week
UMCG - 1 voertuig ingebouwd, de rest vertraging
door ulWal voertuigen pas volgende week verder
Politie KLPD- voertuigen gewisseld door V50
probleem, nu V70 installatie hopelijk volgende week
Bestuurders afspraak groothof - I&O gepland, data
nog niet geregeld
Politie installatie start over een week op zijn vroegst
, wel flister voorbereid.
I&O: vragenlijsten concept 2
Afspraken dlensten Brandweer/ umcg deels gepland

- politie nop
Video verwerking -
Data prog - werkt echter resultaat nog niet naar
wens
Video dataverwerking nieuwe mogelijkheid wordt
aanoewerkt-

g8 14 sept )

: lëiár
inv
e,gti
tprir

rYq Í
Cërs

stu

39' 21'SépÈ

40 28 seot Start voormetino Alle oolitieauto's oo de weg
47 5 okt Stat voormetino oolitie wk 1

42 12 okt voormetino oolitie wk 2
43 19 okt 4" week voormeting vervalt bij

voldoende data, wordt gebruikt
voor eerdere start of
inbouwoerlkèlen

voormeting politie wk 3

gi'nó-V; ' '

irh16''óóv'

48 23 nov Opstellen rappoftages en
beantwoording
on derzoeksvra oen

49 Ma 30 nov
vr 4 dec

Opleveren eindrapportage en
beantwoording
n n rlen aaksvra nen

50 Ma 7 dec
51 Ma 14 dec
52 Ma 21 dec
53 Ma 28 dec



, .r . AÊpraken rond montage {vldeo achter zwaailichtschakelaar inbouw
. Wie is hêt aanspreekpunt voor devoertuigen naam, Èel' Lokatie

Gevolgen voor planning en kwaliteit onderzoek

Afspraken met de diensten:

Detail afspraken ten behoevd 9an oÉdezoekers
. Nader overzicht van de voertuigen aantallen, type/ merk, kenteken, opstelplaats

: r Met wiè op lokàtle afspraken te maken voor het houden van de besprekingen.

.. tot andore voerhrig data.

Vbor rnontagê vldêocysteem
door extern bedrijf)

- Wie-weet wat de bestaande Instelllngen zijn (wat wordt er op afstand uitgelezen) :

contactpêrsoon (bij alle drie)
- Toestemmlng voor het voor de proef aanpassen van de uitlezing op afstand. Dit wordt

ultgevoerd door de huidige leverancier, De voeftuigunit meldt tijdens de proef apart het
gebruik van zwaailicht, sirene en Flister. (vergt aanpassing voertuig unit)

- Detail data uit het voertulgvolgsysteem wordt automatisch verwerkt tot een maat voor het
snelheidsgedrag van het voertuig.

Gegevens uit GMS :

gevraagd wordt bestuurder/ bijrUder bij uitruk info datum/tijd voeftuig, lokatie uitruk, tijd/km

Hoge resolutiecamera's
Aanwezigheid hoge resolutie video camera's in ambulances. ON krijgÍ regelmatig toegang tot
voertuigen om bêelden uit te lezen. Of beelden worden toegestuurd aan ON.

Aanwezige dataloggers
Hoe verkrijgt ON toegang tot de gegevens, fabricaat enz.

Aanwezige UDS - gebruik wordt nog onderzocht, waarschijnlijk niet nodig indien de andere

systemen gerealiseerd zijn.

Bestuurders
o Beschikbaarheid bestuurders voor briefing voormeting en meting door ON.
. Beschikbaarheid bestuurders en bijrijders voor interviews, vragenlijsten, bespreking

(tussen) resultaten,
. Afspraken met diensten omtrent dienstroosters bestuurders en bijrijders.
. Gebrulkswijze van het voertuig:

- Vaste of wisselende chauffeurs
- Informatie over gehanteerde roosters ploegendienst
- Hoe kunnen de onderzoekers de koppeling tussen rit en bestuurder maken



Detail planning items
Video - xdriven -VID
Realiseren videotest

Afregelen camera, en overhandigen aan UMCG
Maken A1 rit
Overspelen naar PC branden van CD-rom's
Versturen naar aanbieders

Aanschaf
Offerte aanvraag met detail info tbv inbouw (lokatie contactpersonen) - inbouw koppelen

met omzetten Ram W systeem eventueel Flister aansluiting.
Opdrachtverlening 45x + inbouw (hoe testen schijfjes wissel?)
Afspraken voor inbouw met onderzoekers over inbouw datum
Inbouw
Start testperiode

Offerte aanvraag 16Mb SD card's, aantal? Circa 45 x 4 = 2OO stuks? @20 E = 4000,-
Bestellen SD cards

Gebruik RAM en EAL data
Gebruik voertuig communicatiesystemen ambulance Drenthe (EAL)

- uitgangspunten:
o Gebruik bestaande voertuigcommunicatie geen extra datalogger inbouw.
o Geen versLoring operationele proces
o In principe geen kosten voor ambulance
o Alleen de voertuigen die meedoen aan de proef (incl 5 controle voertuigen)
o Data wordt automatisch verwerkt tot kentallen
o Data verwerking alleen tijdens het experiment

- Gevraagd toestemming voor het doorgeven van positle informatie uit het voertuig aan
seryer voor verwerking tot waarde voor gelijkmatigheid waarmee gereden kan worden en
behaalde rijsnelheid tov de maximum limiet.

- Concrete handelingen aan het voertuig:
o Aansluiten zwaailicht, sirene, en Flister op het voertuigcommunicatie systeem van

EAL. Zodat alleen de ritten met waarschuwingsignalen verwerkt worden, Tegelijk
wordt de draad voor het aansluiten van de video camera getrokken.

o Verhogen van de update frequentie van 30 naar 20 secondes.

Gebruik voertuig communicatiesystemen Brandweer Utrecht (EAL)
- uitgangspunten:

o Bestaande configuratie heeft geen voertuigcommunicatie deze is noodzakelijk voor
de datacollectie

Als dit probleem kan worden opgelost dan werkt het hetzelfde als bij ambulance.
o Geen verstoring operationele proces
o In principe geen kosten voor ambulance
o Alleen de voertuigen die meedoen aan de proef (incl 5 controle voeftuigen)
o Data wordt automatisch verwerkt tot kentallen
o Data verwerking alleen tijdens het experiment

- Gevraagd toestemming voor het doorgeven van positie informatie uit het voertuig aan
seryer voor verwerking tot waarde voor gelijkmatigheid waarmee gereden kan worden en
behaalde rijsnelheid tov de maximum limiet.

- Concrete handelingen aan het voertuig:
o Aansluiten zwaailicht, sirene, en Flister op het voeÊuigcommunicatie systeem van

EAL. Zodat alleen de ritten met waarschuwingsignalen verwerkt worden.
o Verhogen van de update frequentie van 30 naar 20 secondes.

Gebruik voertuig communicatiesystemen Politie ZHZ (EAL)
- uitgangspunten:

o Bestaande configuratie heeft voertuigcommunicatie, de server staat bij ZHZ.
o Van de aan het experiment deelnemende voertuigen moet de aanwezige ritdata

(positie, snelheid, tijd, status ZSF) worden verzameld en en via de bestaande
apparatuur ter beschikking worden gesteld, hetzij via de bestaand terminals, het-zij
via de bestaande programmatuur worden geexporteerd in een rapport.

o Vragen : wordt nu gebruik van zwaailicht, sirene reeds vastgelegd? Zo niet dan
aansluiten aan EAL MOMO en trekken van extra draad voor aansluiting
videocamera.



Als dit probleem kan worden opgelost dan werkt het hetzelfde als bij ambulance.
o Geen verstoring operationele proces
o In principe geen kosten voor ambulance
o Alleen de voeftuigen die meedoen aan de proef (incl 5 controle voertuigen)
o Data wordt automatisch verwerkt tot kentallen
o Data verwerking alleen tijdens het experiment

Gevraagd toestemming voor het doorgeven van positie informatie uit het voertuig aan

server voor verwerking tot waarde voor gelijkmatigheid waarmee gereden kan worden en
behaalde rijsnelheid tov de maxlmum limiet.
Concrete handelingen aan het voertuig:

o Aansluiten zwaailicht, sirene, en Flister op het voeÊuigcommunicatie systeem van
EAL. Zodat alleen de ritten met waarschuwingsignalen verwerkt worden.

o Verhogen van de update frequentie van 30 naar 20 secondes.



VooÊgangsrappoÉage Radiowaarschuwingssystemen 11 september
Jan van Hattem

Meest urgente punt:
KLPD - Toegang tot de meldkamer data bij KLPD en medewerking VTSPN, toegang tot
bestuurders

Overzicht vooÉgang deelnemende diensten
UMCG
Op twee na alle voeftuigen voorbereid op datalevering door RAM, twee voertuigen
leveren daadwerkelijk data. Naar verwachting zijn alle voeftuigen volgende week
geinstalleerd ook voorplaatsing video camera.
De data controle loopt nog maar ziet er qua data goed uit.
Data verwerking op de server en evaluatie van het snelheidsgedrag werkt in aanzet,
definitieve uitwerking volgt pas na validatie alle data en uitwerking rappoftage en
vewerkingsmethodes, Plaatsing videocamera .

Bijna alle 20 voertuigen/locaties en de twee voertuigen /lokaties voor controle zijn nu
bekend.
Voorbereiding vragenlijsten en interviews bij diensten gestart. Donderdag 24 sept
bijeenkomst 1 in Assen, Leeuwarden UMCG en Leeuwarden Kijlstra.
Voortgang in relatie tot de planning: de datacollectie is gestart maar niet met alle
voeftuigen. Geen consequenties voor de volgende stap de testfase.
In de tweede week van de testfase zijn naar verwachting alle voeftuigen "on line

Brandweer
Installatie voertuigapparatuur en voorbereiding videocamera ïs gereed, datalevering is
gestart. Echter fouten ontdekt, deze worden volgende week hersteld.
Eerste bijeenkomst: woensdag 23 sept Utrecht.
Voortgang in relatie tot de planning: de datacollectie is gestart met alle voertuigen
behalve 1 (wordt nog uitgezocht waarom)
Lijst van voeftuigen bekend
Geen consequenties voor de volgende stap de testfase.

Politie
Uitermate moeizaam proces echter:
KLPD wordt aanstaande woensdag en donderdag geinstalleerd.(drie voertuigen
Waddinxveen en drie voeftuigen Breda, elk 2 Flister en 1 data)
Over het benaderen van de bestuurders is nog geen groen licht, wordt verwacht
aanstaande donderdag in gesprek met Menno Groothof. Over hoe en wat van benaderen
bestuurders.
Veel vragen over de privacy ontvangen en beantwoord
Datalevering zal mogelijk medewerking van WSPN vergen, dit wordt gezien als een
mogelijke showstopper. Extra druk op deze tak van politie zal waarschijnlijk onontbeerlijk
zijn. Conclusie: aanstaande vrijdag wel geinstalleerde voertuigen maar nog geen
zekerheid over datalevering en benaderen bestuurder.

Rotterdam Rijnmond
Voertuigen bekend, installatie moet in eenkeer lopt daardooor veftraging op, mogelijk
start volgende week de installatie na ontvangst delen van Flister. Serieuze vertaging
echter wel tijdwinst op een later moment omdat deze voeftuigen als enige Flister
voorbereid zijn. Installatie hoeft niet het grote probleem te zijn.Wel levert dit een
verschuiving op in de planning van circa 2 weken. Voor alleen deze partij.
Data levering technisch lijkt het duidelijk te zijn, voor dat er daadwerkelijk levering
plaatsvindt kan altijd nog iets tussen komen.
Benaderen bestuurders: problemen bij benadering gemeld door I&O, wordt verder
onderzocht.

Overige onderdelen:



Roodlichtcamera's
Brief is opgesteld moet nog via de hoofden van de aan het experiment diensten worden
verstuurd naar hun contactpersonen bij de lokale politiedistricten. Vraagt toelichting per

dienst en een complete lijst van kentekens

Videocamera's
Apparatuur en kaaften ingekocht, installatie loopt deels zie overzicht bij de diensten.

Stuurgroep:
Derde stuurgroepvergadering is geweest.
Naar aanleiding van de vergadering uitgevoerde acties:
verdere contacten met diensten over details,
Eerste versie roodlicht brief opgesteld ism Andre en I&O,
Opstellen en versturen toelichting onderzoek naar diensten, plus videotoelichting

I en O Research
Aanwezig geweest bij stuurgroeP,
Heeft afspraken met brandweer, UMCG voor bijeenkomst 1, nog niet bij politie KLPD en

R'dam.

Belangrijke obselvaties:
Uit de eerste analyses van de binnengekomen data en uit de gespreken blijkt dat de
sirene tijdens de spoedrit vaak kortdurend wordt aangeschakeld. De inschakelduur is in
veelgevallen zo kort dat de video apparatuur niet de kans krijgt om goed te werken.
Dit is technisch opgelost door de verwerking van de video-opnames te laten aansturen
door ingezamelde data. Dit geeft tevens extra structuur aan de koppeling tussen beide
informaliebronnen. Ook kunnen externe bronnen zoals meldkamer files of werkschema's
nu makkelijker aan de video opnames gekoppeld worden.
Als het inderdaad gewoonte is om slechts kort van de sirene gebruik te maken betekent
dit dat de brancherichtlijn op dit punt niet wordt nagevolgd. Gedurende de komende twee
weken (de testfase) zal hierover meer meetdata beschikbaar komen.



Flister

Achtergrond
Flister is een hulpmiddel waardoor hulpdiensten die met optische en
geluidssignalen rijden, beter en sneller gehoord kunnen worden
door automobilisten.
Om erachter te komen is het gebruik van Flister kan zonder gevaar
voor de verkeersveiligheid, gaat VenW een experiment uitvoeren
waarbij alle hulpdiensten betrokken zijn.

Participatie van ambulances verloopt soepel en zij beginnen 29
september met de metingen.
Daarnaast doen brandweer en politie mee. Namens de politie doen
twee korpsen mee, Rotterdam Rijnmond en KLPD.
Op dit moment lijkt ook voor die partijen de participatie te gaan
lukken, maar het zijn dagkoersen. Een en ander is voornamelijk
afhankelijk van toestemming om data en camerabeelden te mogen
gebruiken en om met bestuurders te mogen praten/interviewen.

Laatste stand van zaken
Vanwege de problemen die verschillende participanten hebben met
de privacygevoeliohcirl rr2p de gebruikte data, is het nog onzeker of
ze meedoen. .. . ::: van DVS stelt nog in een ultieme
poging een protocol op dat de partijen vertrouwen moet geven in
hoe de data gebruikt wordt en dat de data meteen na gebruik
vernietigd wordt. Dat document wordt maandag 21 september 2009
aan brandweer en KLPD gestuurd.

Ambulance
. Metingen beginnen 28 september
. Alles lijkt voorspoedig te verlopen

Brandweer
o Voertuigen aangepast voor datameting
. Toestemming tot gebruik data moet nog gegeven worden,

afhankelijk van protocol
. Als toestemming gegeven wordt kan brandweer per 29

september staften met metingen

KLPD
. Voeltuigen aangepast voor datameting
. Toestemming tot gebruik data moet nog gegeven worden,

afhankelijk van protocol
. Daarna bestuurders informeren en camera's plaatsen
. Als toestemming gegeven wordt kan brandweer per 29

september staften met metingen



Rotterdam Rijnmond
. Voertuigen aangepast voor datameting
. Maand ag 28 sept worden camera's geplaatst
. Bestuurders zijn gebriefd
. Informeel lijkt er toestemming te zijn, maar formeel is het nog

onduidelijk

Wat als... brandweer, KLPD en/of R'dam Rijnmond op een of ander
punt afhaakt.
. Jan van Hattem zal dan meteen escaleren richting eigen

leidinggevende en VenW
. De participatie van die partij is dan niet meer mogelijk of slechts

deels mogelijk, overleggen met ï' '

.;:

Kíck-off door minister
. Er is gevraagd of onze minister Samen met minister BZK de kick

off van het experiment willen doen. Dit wordt op maandag 21
sept met M besproken.

o Vanuit de gewenste publiciteit is betrokkenheid M bij kick-off van
groot belang.

Vergu n n ing Agentscha p Telecom
. De vergunning die Agentschap Telecom moet geven voor het

experiment (Flister is een zender) is, naar vandaag ineens blijkt,
nog niet geregeld. Eerder werd steeds door Flister gesteld dat de
vergunning rond was.

. Nu blijkt dat de aanvraag door de participerende partijen zelf
gedaan moet worden, zij gaan namelijk met Flister rijden.

' zal ASAP de contactpersonen inschakelen.

ContactPelsonen
DVS .

Verder van belang or
is projectleider -

goed op de hoogte te houden.
Faciliteit Rampenbestrijding die
aangeschaft heeft.

werkt brl Landelijke
namens BZK de Flister apparatuur

kent andere contactPersonen.
van protocol laat als het goed is maandag nog weten of M

de t<rck-off wil doen.



Stand van Zaken RW systemen

UMCG
l0/08/09 Gesproken met , De detailvragen waren afkomstig va- -

UMCG. Zijn waarschijnlijk nu beantwoord met reactie van Inbouwer
is weer terug van vakantie. RAM slecht bereikbaar. ' ', probccrt vandaag en

morgen contact te krijgen met RAM. T, ' 'rrengt op korte termijn RAM en inbouwer bij
elkaar voor een proef installatie. Deze woro vastgelegd met foto's en wordtgebruikt om de

andere installatie uit te voeren. Vai is ook grote druk om alles zsm geregeld te
hebben. Problemen worden niet verwacht, mocht er iets zijn wordt aan de bel getrokken.



voortgan gsra ppoltage Rad iowaarsch uwi ngssystemen 28 augustus

Overzicht voortgang deelnemende diensten
UMCG
Een eerste voertuig geïnstalleerd voor het versturen van data en voorbereid voor
plaatsing videocamera. Eerste data ontvangen op de server, nog niet gevalideerd.
Overige voeftuigen worden volgende week geïnstalleerd (week 36, ma 31/8) met uitloop
in week 37. Bijna alle 20 voeftuigen/locaties en de twee voertuigen /lokaties voor
controle zijn nu bekend.
Voorbereiding vragenlijsten en interviews bij diensten gestart.
Voortgang in relatie tot de planning: de datacollectie is gestart maar niet met alle
voertuigen. Geen consequenties voor de volgende stap de testfase.

Brandweer
Installatie voertuigapparatuur en voorbereiding videocamera loopt voorspoedig, naar
verwachting gereed in week 36.
Voorbereiding vragenlijsten en interviews bij diensten gestart.
Vooftgang in relatie tot de planning: de datacollectie is gestart maar niet met alle
voeftuigen.
Lijst van voeftuigen nog niet helemaal vast.
Geen consequenties voor de volgende stap de testfase.

Politie
Gaat over veel schijven, veel reserves bij betrokken medewerkers en vraag om extra
waarborgen dit alles heeft nog niettot concrete installaties geleid. Wel veel contacten
Consequenties voor planning: Gezien de huidige situatie zal Politie als alle interne
problemen over toegang tot en gebruik van data, personen en video 1 tot 2 weken
achterlopen op de planning.
KLPD
Aantal voeftuigen en locaties bekend. Projectleider is Kees den Uijl.
Nog geen voertuig geinstalleerd. Wel concrete contacten over projectonderdelen,
.,nloende week dinsdag afspraak over inbouw. Toestemming gebruik rijdata van ,

wordt ook volgende week besproken
KoLLerdam Rijnmond
Nog geen voertuig geïnstalleerd. Projectleider ivervangt )
Wel concrete contacten over projectonderdelen: Meldkamer voor data, Garage voor
inbouw.

Overige onderdelen:
Rood lichtca mera's
Brief is opgesteld moet nog via de hoofden van de aan het experiment diensten worden
verstuurd naar hun contactpersonen bij de lokale politiedistricten. Vraagt toelichting per
dienst en een complete lijst van kentekens

Videocamera's
Apparatuur en kaarten ingekocht, installatie loopt deels zie overzicht bij de diensten.

Stuurgroep:
Derde stuurgroepvergadering is geweest.
Naar aanleiding van de vergadering uitgevoerde acties:
verdere contacten met diensten over details,
Eerste versie roodlicht brief opgesteld ism Andre en I&O,
Opstellen en versturen toelichting onderzoek naar diensten, plus videotoelichting

I en O Research
Aanwezig geweest bij stuurgroep, pakt contacten actief op.
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I Introductie

Rheinland EPS b.v. is door Rij er en scheepvaart / Veiligheid: 
Oedt om de werking van het- in divetse.ambulances van.het Universitair Y*j.."h

i..-: .êpningen tUm-cCl, te controleren ophet.zendbereik en de maximale veldsterkten welke door het Flister
:'.^' 

in het voertui$ ontstaan.

' ::;, ,,.pl161"ris een j<leine FM-zender met de unieke eigenschap om gelijktijdig een aantal van maximaal 64 zendsignalen' :^in de ether uit te zenden. Automobllisten en andère luisteraars van een willekeurig FM station kunnen op deze

wijze via de autoradio worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van een hulpvoertuig dat zich dan binnen een

stiaal van 200 meter van hen bevindt. Flister is voozien van de mogelijkheid om zowel een audiosignaal naar

keuze uit te zenden, als wel een RDS bericht. Zelfs als men naar een CD/DVD/MP3 luistert, zal in veel gevallen de

autoradio automatisch overschakelen en de luisteraar wijzen op de aanwezigheid van Flister en dus dat van een

hulpvoertuig. -

Uit metingen verricht op 14 november 2009 door TUV Rheinland EPS b.v. te Tynaarlo is gebleken dat het

zendbereik van het Ftister systeem in het slechtste geval, d.w.z. autoradio afgestemd op de sterkste radiozender,

minder dan 50 meter bedraagt. Een van de oozaken van dit geringe bereik is de plaatsing van de zendantenne

van het geteste voertuig, deze is binnen in het voertuig geplaatst.

Door de plaatsing van de antenne worden hoge veldsterkten tot 50 V/m in het voertuig gemeten waardoor EMC
problemen ontstaan met onder andere de flitslicht installatie van het voertuig.

Op vezoek zijn van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart / Veiligheid z'tjn op 3 december 2009 5
voertuigen gemeten waarbij de Flister antennes op een betere manier zijn ingebouwd namelijk op het dak.

In dit test rapport zijn de meetresultaten van het uitgezonden vermogen van het Flistqr systeem van deze
voertuigen opgenomen, het bereik bij een uitgezonden vermogen van 10 mW per draaggolf alsmede het
berekende bereik bij 100 mW zendvermogen per draaggolf.

Ook is de veldsterkte in het voertuig gemeten welke veroozaakt wordt door het Flister systeem, deze moet onder
hetwettelijke niveau van28 V/m liggen.

o

PÍoject nu,nb€n 09tí2í01.írí Page 4 of 13



A ruvRheintand'
G Etrcrronrr Froíluíre índ st:ry'cêr rEPsr 8.v

Foto 1, Test opstelling
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2 Meetresultaten

2.1 Meetopstelling

Door middel van een vertikaalgepolariseerde gekalibreerde test antenne wordt de veldsterkte van het uitgezonden

signaalvan het Flister systeem gemeten.

De veldsterkte van een omroepzender bedraagt tussen 60 en 95 dBuV/m , in de praktijk zijn waarden gemeten

tussen 75 en 90 dBuV/m. (Zie aÍbeelding 1)
(Bij de meetwaarden in OguV in afbeelding 1 dient de antenne factor (+7 dB) van de meetantenne worden opgeteld

om uit te komen in dBuV/m)

De metingen zullen worden uitgevoerd op een afttand van 10 meter tussen voertuig en meetantenne. Met de

meetdata kan het uiteindelijke bereik van het Flister systeem worden bepaald.

Om de veiligheid van het personeel en patiënten als mede de werking van de medische apparatuur te garanderen

wordt in de cabine en patiëntencompartiment de veldsterkte welke veroozaakt wordt door het Flister systeem
bepaald.
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2.í.1 Theoretische berekening van het bereik van het Flister systeem

Veld"sterkt, (V /^) = Antenne Gain *

De facfor 377 in bovenstaande berekening is de weerstand van het vdje veld in Ohm
De antenne gain van de gebruikte antenne is 2.15 dB (1.281') t.o.v een isotrope antenne

veld.sterktez = r.2'r. @= = LZB.2 * ?" *' 
^i4*E*r' +,t7[*rz

Veldsterkte2 377,*P
L.z8L2*377+P

- v"-t*terwez_12

75 dBuV/m= 10
75-120

20 = 0.005623 V/m

4*fi*r2 À n4*rt,-

90-L20
90 dBuV/m= 10-t6-= 0.031622 V/m

!,28t2rg77io.oL

-g'gJL=4*tt 22m

{i*

r.=

Bereík =
L.zBí-2.gzz.o.oL

o,oosezgz -4*tt L24m

Bij een vermogen van 100 mW:

I tzet2.szz*o.t

Bereík= l@=394m
{ +*ft

luurrr*o.,
Bereík = l@=lo^

{ +*Í
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t' 2'Het bereik van het Flister system in.de praktijk

r system gemeten, deze metingen zijn zowel aan de voozijde

DG.9:

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
achtezijde

dBuV/m

Bereik
Voozijde
(meters)
10 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
10 mW

Bereik
Voorzijde
(meters)
100 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
100 mW

89.5 :75.08 95.29 49.8 91.94 48.87 290.74 154.53

92.6 82.51 89.72 93.87 '20.58 33:19 65.09 104.95

93.1 75.98 81.62 81.11 17.18 '16.2 54.33 5't.23

94.5 84.07 93.72 92.24 27.26 22.99 86.2 72.69

96.8 79.1 85.13 85.24 17.97 18.2 56.82 57.54

97.8 69.13 88.86 87.92 87 78.07 275.11 246.89

98.9 892 95.07 96.3 17.64 20.32 55.78 64.27

100.1 82.48 88.57 89.02 18.09 19.05 57.21 60.26

100.7 84.8 90.51 90.91 17.32 18.13 54,76 57.35

101.2 72.63 78.48 78.68 17.6 18.01 55.65 56.95

105.7 71.46 78.26 79.69 19,63 23.15 62.09 73.2
Tabel í

Gemeten veldsterkte welke veroorzaakt wordt door het Flister system :

1.65 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.
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2.1.2.2 Brandweenragen Utrecht BP-BX-íí:

o
Gemeten veldsterkte welke veroorzaakt wordt door het Flister system :

1.8 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.
<1 V/m in het bemanningscompartiment.

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
achtezijde

dBuV/m

Bereik
Voozijde
(meters)
10 mW

Bereik
Achterzijde

(meters)
10 mW

Bereik
Voorzijde
(meters)
100 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
100 mW

89.5 75.08 97.53 90.53 118.99 53.15 376.27 168.07
92.6 82.51 97.61 22.8 161.4 72.11

93.1 75.98 100.'t2 93.12 14/..U 64.57 457.09 204.'17

94.5 u.o7 102.42 95.42 74.22 33.15 234.69 104.83
96.8 79.1 99.15 92.15 90.26 40.32 285.4 127.5
97.8 69.13 99 92.29 289.07 129.12 914.11 408.32
98.9 89.2 105.2 98.2 56.62 25.29 17 79.98
100.1 82.48 100.76 93.76 73.62 32.89 232.81 103.99
100.7 84.8 103.96 96.96 81.47 36.39 257.63 11

101.2 72.63 99.44 2.4 196.56 87.8 621.58 277.65
105.7 71.46 88.13 81.13 61.16 27.32 193.42 86.4

2
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Tabel 3

Gemeten veldsterkte welke veroozaakt wordt door het Flister system :

1.5 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.

2.1.2.3 Politiewagen KLPD 23€FGZ:

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
achtezijde

dBuV/m

Bereik
Voozijde
(meters)
10 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
10 mW

Bereik
Voorzijde
(meters)
100 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
100 mW

89.5 75.08 95.63 88.63 95.61 42.71 302.34 135.05

92.6 82.51 98.74 91.74 58.14 25.97 183.87 82.13

93.1 75.98 93.4 86.4 66.68 29.79 210.86 94.19

94.5 84.07 99.05 92.05 50.3s 22.49 159.22 71.12

96.8 79.1 94.18 87.18 50.93 22.75 161.06 7',\.94

97.8 69.13 89.28 82.28 91.31 40.74 288.74 128.97

98.9 89.2 98.44 9'.1.44 26 11.61 82.22 36.73

100.1 82.48 95.43 88.43 39.86 '17.8 126.04 56.3

100.7 84.8 99.4 92.4 48.19 21.53 '152.41 68.08

'lo'1 .2 72.63 96.4 89.4 138.52 61.87 438.03 195.66

105.7 71.46 79.83 72.83 23.52 10.51 74.39 33.23
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2.1.2.4 Politiewagen Rotterdam-Rijnmond í9-RTJP:

Gemeten veldstprkte welke veroozaakt wordt door het Flister system :

43 V/m op de Qèstuurders positie.

ftvlm' op,de bijrijder positie. :

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
achterzijde

dBuV/m

Bereik
Voorzijde
{meters)
10 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
10 mW

Bereik
Voorzijde
(meters)
100 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
100 mW

89.5 75.08 99.92 92.92 156.68 69.98 495.45 221.31
92.6 82.51 't01.44 94.44 79.34 35.44 250.9 112.O7

93.1 75.98 87.62 80.62 34.28 15.31 108.39 48.42
94.5 84.O7 103.41 96.41 83.1 I 37."15 263.03 117.49
96.8 79.1 97.Ë4 90 84 77.62 34.67 245.47 109.65
97.8 69.13 92.55 85.55 133.05 59.43 420.73 187.93
98.9 89.2 100.17 93.17 31.73 '14.17 í00.35 4.82
100.1 82.48 99.54 92.54 63.97 28.58 202.3 90 36
100.7 84.8 101.43 94.43 60.88 27.2 192.53 86
101.2 72.63 83.35 76.35 30.83 13.77 97.5 43.55
105.7 71.46 81.06 74.06 27.1 12.11 85.7 38.28

Tabel 4
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l'i i r:
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BrandweqrwegenutrechtBV€B-oí:

Gemeten veldsterkte welke veroorzaakt wordt door het Flister system :

4.68 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.
1-2 Ylm in het bemanningscompartiment.

2.2 Gonclusie

Het bereik van het Flister systeem is met een vermogen van 10 mW per draaggolf ontoereikend om
omroepzenders welke ontvangen worden op een autoradio in voertuigen welke voor de hulpdienstvoertuigen rijden
weg te drukken op de gewenste afstand.

Een vermogen van 100 mW per draaggolf is een betere keuze omdat het minimale bereik toeneemt tot +/- 60
meter in plaats van +/- 30 meter.

Verder dient te worden opgemerkt dat het bereik op grotere afstand van het voertuig ín een stedelijke omgeving zal
afnemen door de invloed van gebouwen e.d.

De veldsterkten gemeten in de diverse voertuigen ligt ruim beneden de grenswaarde van 28Ylm zodat er geen
gevaar ontstaat voor het personeel.

Project number: 091í 2í01.Í01 Page 12 of 13

VeldsteÍkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Vêldsterkte
Flister aan
voozilde
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
achterziide

dBuV/m

Bereik
Voorzijde
(meters)
10 mW

Bereik
Achtezilde

(meters)
10 mW

Bereik
Voozijde
(meters)
100 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
100 mW

l9i5 : I 96.06 89.06 100.46 4.87 317. 141.91

2.51 9Í.6 u 25.56 11.42 80.82 36.1

!:€3.1 75;98 99.21 92.21 130.17 i8.14 411.62 183.87

45 u.o7 100.17 93.17 57.28 25.59 181.13 80.91

96.8 79.1 103.4 96.4 147.23 65.77 465.59 207.97

97.8 69.'t3 7.42 90.42 233.08 10/.11 737.06 329.23

98.9 89.2 96.3 89.3 10.32 9.08 64.27 28.71

100.1 82.48 88.6 82.6 í8.í6 9.1 57.41 28.77

í00.7' 84.8.. 93,35 E6.35 24.O2 10.73 75.95 33.92

{01.2 72.63 83.43 76.43 '3i1.'t2 13.9 98.4 43.95
105.7 71.46 79.48 72.48 22.59 10.09 71.45 31.92

Tabel 5
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3 Meet apparatuur
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TUV number Brand Type/description
12485 EMCO Biconical antenne 31 04C
99538 Rohde &

Schwaz
Spectrum Analyzer FSP

12556 Holaday HF veldsterkte meter Hl-3004
80000 Holaday HF veldsterkte meter H|-4433-GRE
99616 Lenovo Laptop
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lntroductie

tUV nneintand EPS B.V. is door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart / Veiligheid
benaderd om de werking van het Flister systeem, geplaatst in diverse ambulances,politieauto's en
brandweerwagens te controleren op het zendbereik en de maximale veldsterkten welke door het Flister systeem in
het voertuig ontstaan.

Flister is een kleine FM-zender met de unieke eigenschap om gelijktijdig een aantal van maximaal 64 zendsignalen
in de ether uit te zenden. Automobilisten en andere luisteraars van een willekeurig FM station kunnen op deze
wijze via de autoradio worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van een hulpvoertuig. Flister is voorzien van
de mogelijkheid om zowel een audiosignaal naar keuze uit te zenden, als wel een RDS bericht. Zelfs als men naar
een CD/DVD/MP3 luistert,zalin veel gevallen de autoradio automatisch overschakelen en de luisteraar wijzen op
de aanwezigheid van Flister en dus dat van een hulpvoertuig.

Op vezoek van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart / Veiligheid is op zaterdag 14 november 2009 bij
de vestiging van UMCG Ambulance Zorg Vriezerweg 10 te Tynaarlo een ambulance gemeten en op 3 december
2009 op het brandweer terrein aan de Belcampostraat 10 te Utrecht 5 voertuigen gemeten.

Op 2 december 2009 is bijTUV Rheinland EPS B.V. te Niekerk het Flister systeem van een UMCG ambulance
geëvalueerd door de heren Geelhuysen en vd Neut van Flister BV., de heren Pieterman en Oldenkamp van
Advanced RF Technology.

In dit test rapport zijn de meetresultaten van het uitgezonden vermogen van het Flister systeem van deze
voertuigen opgenomen, het bereik bij een uitgezonden vermogen van 10 mW per draaggolf alsmede het
berekende bereik bij 100 mW zendvermogen per draaggolf.

Ook is de veldsterkte in het voertuig gemeten welke veroozaakt wordt door het Flister systeem, deze moet onder
het wettelijke niveau van 28 V/m liggen conform de council recommendation van de Europese Unie 1999/519/EC.

o.
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2 Meetresultaten

2.1 Meetopstelling

Door middel van een vertikaal gepolariseerde gekalibreerde test antenne wordt de veldsterkte van het uitgezonden
signaal van het Flister systeem gemeten.

De veldsterkte van een omroepzender bedraagt tussen 60 en 95 dBuV/m. Deze veldsterkten zijn gebaseerd op het
zerobase rapport van Broadcast Partners en Nozema in opdracht van het Directoraat-Generaal Telecommunicatie
en Post van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. ln de praktijk zijn op de locaties Tynaarlo en Utrecht
waarden gemeten tussen 75 en 90 dBuV/m. (Zie afbeeldinS 1) (Bij de meetwaarden in dBuV in dient de antenne
factor (+7 dB) van de meetantenne worden opgeteld om uit te komen in dBuV/m)

De metingen zijn uitgevoerd op een afstand van 10 meter tussen voertuig en meetantenne. Met de meetdata kan
het uiteindelijke bereik van het Flister systeem worden bepaald bij 10 mW en 100 mW uitgangsvermogen per

kanaal.

De veldsterkte welke veroozaakt wordt door het Flister systeem is gemeten. De gehanteerde maximale
grenswaarde van deze veldsterkte is 28 V/m conform de council recommendation van de Europese Unie
1999/51g/EC zie onderstaande Table 2.

Tahlc.?

ItgÍenntr lc\,€lÍ firí clc{rÍiq ntrpctic antl clcarromaslcih'fieÍdr
(0 Hz ro lo0 (ilr snltrfiut'ltcíl rntr values)

No['9

| ,/ o indi.rred ir the Írequocv rurLe ccrlmn

2, F<x lreqrrocics Lvu'ccn 100 klb, and l0 6Hu-, 5.,, tl:, Hl, nnd Br are to he avrog.'d wur uu sir-mtulurc [triod,

l. Fa Inqrrnr-ics exmedhg | 0 GHz, \.". llr, H') ard Bl cre to be avera8cd o'cr au1' 68/f I'r +ritrutc period 0r Íl Ct{7-}.

+ lio lijielLl vrlc ir r<riJe.l ld lrequetr(ic\ < | l{r. tr'hich rc cHrctirclr íEtt electÍic I lJr Fn In\r\t pcoplc the

mnoinl ;xrccpriul ol *rlae elecriir thrgcs sill r:or oc.ur r( liclcl ruorgrhs lcss 1|6p l6 k\rinr. sprrk dis;h.rrgc\
(duliDg rrftJs or JrDloItD(c should [r avoidcrt

Table 2 uit EU recommendation í999/5íg/EC
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2.2 Theoretische berekening van het bereik van het Flister Systeem

Antenne Gaín * 377 * P
Veld.sterkt" (V /^) = 4*tt*D2

De fador 377 in bovenstaande berekening is de impedantie van het vrije veld in Ohm
De antenne gain van de gebruikte antenne is 214 dB (1.281) t.o.v een isotrope antenne

^ 2.14 * 377 * P 2.74 ,* 377 * P
Veldsterkte" =- =-4*n*D2 4*t*Dr2

2.14*377*P
D2=

4 * n *Veldsterktez

p-

Bij een vermogen van 10 mW is het theoretische bereik van het Flister system (het wegdrukken van respectievelijk
een zender van 75 dBuV/m en 90 dBuV/m) :

7S-L20
75 dBuV/m= 10 20 = 0.005623 V/m

Bereik =
2.14+377*O.Ol

90-L20
9o dBuV/m= 10 20 = 0.031622 V/m

t42m Bereik - 25m

450m Bereík - 80m

4*n*o.oos6232

Bij een vermogen van 100 mW :

Bereik =

2.I4*377xP
4*n*Veldsterktez

2.L4*377*O.OL

4*n*o.o3L6222

2.L4*377*O.L

4*tt*0.0056232
2.L4*377*O.L

 *tt*o.031-6222
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2.3 Het bereik van het Flister systeem in de praktiik

Op zaterdag 14 november 2009 zijn bij de vestiging van UMCG Ambulance Zorg Vriezerweg 10 te Tynaarlo van
een ambulance de uitgezonden veldsterkte van het Flister systeem gemeten.

Het uitgangspunt van deze metingen was het bepalen van het bereik van het Flister systeem bijtwee ambulances
met twee verschillende typen antenne inbouw, namelijk ambulance 03-105 waarbij de antenne aan de binnenzijde
van de dakopbouw is geplaatst en ambulance 03-101 waarbij de antenne tegen de A-stijl was geplaatst.

Aangezien bij ambulance 03-101 het Flister systeem niet functioneerde en ook diverse pogingen van het
aanwezige technisch personeel om het systeem te laten functioneren niet tot resultaten leidde, zijn er geen
metingen aan deze ambulance verricht.

Hieronder is de berekening van het bereik bij 10 mW en 100 mW zendvermogen per kanaal omschreven:

Pr = Pt + Gt + Gr - 32.45 - 2|Log(D) - 20LogU)

Z\Log(D) = Pt - Pr 4 Gt * Gr -32.45 -z,Log(Í)

D=Lo?W*1ooo

Pr= Ontvangen niveau omroepzender op frequentie (f) in (dBW)
Pt = Zendvermogen Fister systeem op frequentie (Í) in (dBW)
GÍ = Gain zendantenne in (dBi)
Gr = Gain ontvangstantenne in (dBi)
D = Bereik in meters

Bijvoorbeeld UMCG Ambulance 03-105 98-TJ-SX:

Frequentie: 88.0 MHz
Signaalsterkte omroepzender : 88.1 dBuv/m = -62.90 dBW
Signaafsterkte Flister system : 87.5 dBuv/m = -25.17 dBW (Bij 100 mW 10 dB groter)
Antennegain = 0 dBd = 214 dBi

2ïLog(D) = Pt - Pr t Gt I Gr - 32'+5 - z,Log(f)

20 Lo g (D) = -25.77 + 62.90 + 2.14 + 2.L4 - 32.45 - 20 Lo g (88.0) = -29. 33

D - Lo?ry*looo = 34.2 meter

N.b. Er wordt bij de berekening geen rekening gehouden met reflecties en multipad propagatie.

o
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2.3.1 Ambulance UMCG 03-í05 98-TJSX:

Tabel í

De in rood aangegeven waarden geven het minimale bereik van het Flister systeem aan.

Gemeten veldsterkte welke veroorzaakt wordt door het Flister system :

50 V/m in bovencompartiment ambulance zie foto 3 en 4.

De volgende omroepzenders zijn op deze locatie te ontvangen:

88.0 MHz
88.6 MHz
89.6 MHz
90.8 MHz
91.8 MHz
94.8 MHz
97.5 MHz
99.1 MHz
'100.4 MHz
101.0 MHz

Radio 2
3FM
Radio Flevoland
RTV Drenthe
Radio 1

Radio 4
Radio Noord
100% NL
Q Music
Sky Radio

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

Bereik
VoorZijde
(meters)
10 mW

Bereik
Voozijde
(meters)
100 mW

88.0 81.1 87.5 34.2 108.0
88.6 75.6 92.2 110.5 349.5
89.6 64.2 94.8 554.0 't751.9
90.8 71.1 793 42.0 't32.9
91.8 83.7 98.1 85.8 271.3
94.8 83.3 97.9 87.8 277.7
97.5 68.5 94.2 315.1 996.6
99.1 69.2 89.6 171.2 541.4
100.4 759 89.3 76.5 24',1.8
101.0 80.5 96.7 105.6 333.8

Project number: 09í12í0í.ÍO1 Page 9 oÍ 25
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Foto 2 Frequentie spectrum omroepzenderc

Foto 3 Frequentie spectrum Flister systeem
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Foto 4 Ambulance 03-105 98-TJ-SX

Foto 5, Boven compaÉimentAmbulance 03-í05 98-TJ-SX
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Foto 6, Flister antenne Ambulance 03-í05 98-TJ€X
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Op donderdag 3 december 2009 zijn op het brandweer terrein aan de Belcampostraat 10 te Utrecht van 5
voertuigen de uitgezonden veldsterkte van het Flister systeem gemeten, deze metingen zijn zowel aan de voozijde
als achtezijde verricht.

Alle Flister systemen geven 10 mW per kanaal

In aÍbeelding 1 is het frequentiespectrum van de omroepband afgebeeld met uitgeschakeld Flister systeem.

À

il
ll

ll
II il it

ti dt

ld,llr J',J L .*-,hJ
I
hl I'JJ t- il l'lJ I J["h tJ\"-, lt-*ÍTr vt

É.ÍÈaf, 9?-S lOÍ. 2. 5 líÀr /

AÍbeelding í, Frequentie spectrum omroepzenderc

De volgende omroepzenders zijn op deze locatie te ontvangen:

sfrÉ 25 l|llr

89.5 MHz
92.6 MHz
93.1 MHz
94.5 MHz
96.8 MHz
97.8 MHz
98.9 MHz
100.1 MHz
100.7 MHz
101.2 MHz
105.7 MHz

100% NL
Radio 2
Radio M
Radio 4
3FM
Radio Veronica
Radio 1

BNR Nieuwsradio
Q Music
SKY Radio 101 FM
Bingo FM
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2.3.2 Politiewagen Rotterdam-Riinmond 49-HDG-9:

Tabel 2

De in rood aangegeven waarden geven het minimale bereik van het Flister systeem aan.

Gemeten veldsterkte welke veroozaakt wordt door het Flister system :

1.65 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.

J

,l ft r ln

,{ l\ ilíllti [1r

fl

t-

il1il

l1 fi l-

.il

I

ï' IlT L '|/llt ,t\

t|\r I V u'u tl \ t

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
achtezijde

dBuV/m

Bereik
Voorzijde
(meters)
10 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
10 mW

Bereik
Voozijde
(meters)
100 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
100 mW

89.5 75.',| 95.3 89.8 167.3 88.8 529.1 280.9
92.6 82.5 89.7 93.9 37.5 60.7 1't8.4 192.1

93.1 76.0 81.6 81.1 31.2 29.4 98.5 93.0

94.5 84.',| 93.7 92.2 49.4 41.5 '156.1 131.4

96.8 79.'l 85.1 85.2 32.6 33.0 103.2 104.4

97.8 69.1 88.9 87.9 159.8 142.4 505.2 450.3
98.9 89.2 95.1 96.3 32.2 37.0 102.0 117.1

100.1 82.5 88.6 89.0 33.0 34.6 't04.4 109.3

100.7 84.8 90.5 90.9 31.5 33.0 99.7 't04.4

101.2 72.6 78.5 78.7 32.2 33.0 102.0 104.4

105.7 71.5 78.3 79.7 358 42.0 113.1 132.9

AÍbeelding 2, Frequentie spectrum Flister systeem

Project number: 09í1210í.Éí Page í4 of 25



f UVRhein land@
I l' i:l I r:',,r' t . 'rl',t r" 

"jilO 5')r't,(,1r, I lj-PS | Él-V

49-HDG-9

Foto 8 Plaatsing Flister antenne
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2.3.3 Brandweenvagen Utrecht BP-BX-íí:

I ll\ , il il rlï,,

nl'
ru

n 't I rl

I ill Íl n
ll

I

L lll ïl rl /
wJU IY - wr^J u rl $t

Tabel 3

De in rood aangegeven waarden geven het minimale bereik van het Flister systeem aan.

Gemeten veldsterkte welke veroorzaakt wordt door het Flister system :

1.8 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.
<1 V/m in het bemanningscompartiment.

o'

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
achtezijde

dBuV/m

Bereik
Voozijde
(meters)
10 mW

Bereik
Achterzijde

(meters)
10 mW

Bereik
Voozijde
(meters)
100 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
100 mW

89.5 75.1 97.5 90.5 215.5 96.3 681.6 304.4

92.6 82.5 97.6 90.6 93.0 41.5 294.1 131.4

93.1 76.0 100.1 93.1 262.1 117.1 828.9 370.3

94.5 84.',| 't02.4 95.4 134.4 60.0 425.1 189.9

96.8 79.'l 99.2 92.2 165.4 73.9 523.0 233.6

97.8 69.1 99.3 92.3 529.1 236.3 1673.0 747.3

98.9 892 105.2 98.2 't03.2 46.1 326.2 145.7

100.1 82.5 100.8 93.8 134.4 60.0 425.1 189.9

100.7 84.8 104.0 97.0 149.1 66.6 471.5 210.6

101.2 726 99.4 92.4 357.7 159.8 1131.1 505.2

105.7 71.5 88.1 81.1 110.5 49.4 349 5 1 56.1

Afbeelding 3, Frequentie spectrum Flister systeem
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Foto 9 BP-BX-íí

Plaatsing Flister antenne
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2.3.4 Politiewagen KLPD 23€F-GZ:

Tabel 4

De in rood aangegeven waarden geven het minimale bereik van het Flister systeem aan.

Gemeten veldsterkte welke veroorzaakt wordt door het Flister system :

1.5 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.

o'

,it fi'r, t*[ fii* Í |',ll

ll'rJ
ll ï

I illlil llË' fi

tl líl t1 iï
ÁaJ u'r I {,rlrJ

o

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
achtezijde

dBuV/m

Bereik
Voozijde
(meters)
10 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
10 mW

Bereik
Voozijde
(meters)
100 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
100 mW

89.5 75.1 95.6 88.6 173.2 77.4 547.6 244.6

92.6 82.5 98.7 91.7 105.6 47.2 333.8 149.1

93.1 76.0 93.4 86.4 121.2 54.1 383.3 171.2

94.5 84.1 99.1 92.1 91.9 41.1 290.7 129.9

96.8 79.1 94.2 87.2 93.0 41.5 294.1 131.4
97.8 69.1 89.3 82.3 167.3 74.7 529.1 236.3
98.9 89.2 98.4 91.4 47.2 21.1 149.1 66.6

100.1 82.5 95.4 884 72.2 32.2 228.3 102.0
100.7 84.8 99.4 92.4 87.8 39.2 277.7 124.0
101.2 72.6 96.4 89.4 253.2 113.1 800.8 357.7
105.7 7't.5 79.8 72.8 42.5 19.0 134.4 60.0

Afbeelding 4, Frequentie spectrum Flister system
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Foto íí 23-SF-GZ

Foto 12 Plaatsing Flisterantenne
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2.3.5 Politiewagen Rotterdam-Rijnmond í9-RTJP:

Tabel 5

De in rood aangegeven waarden geven het minimale bereik van het Flister systeem aan.

Gemeten veldsterkte welke veroorzaakt wordt door het Flister system :

4.6 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.

f,rt ftfl" lL
L

il.., "
I ,il fh

Íl I

il Áfd íI Í
u I

L lll
ív t, Ve"r

o

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
achtezijde

dBuV/m

Bereik
Voozijde
(meters)
10 mW

Bereik
Achterzijde

(meters)
10 mW

Bereik
Voorzijde
(meters)
100 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
100 mW

89.5 75.1 99.9 92.9 284.1 126.9 898 5 401.3
92.6 82.5 101.4 94.4 14É..O 64.3 455.5 203.5
93.1 76.0 87.6 80.6 62.2 27.8 196.6 87.8
94.5 84.1 103.4 96.4 1s0.8 67.4 477.O 213.1

96.8 79.1 97.8 90.8 140.8 62.9 445.1 198.8
97.8 69.1 92.6 856 244.6 109.3 773.6 345.5
98.9 89.2 't00.2 93.2 58.0 25.9 183.4 81.9
100.1 82.5 99.5 92.5 115.7 51.7 366.0 163.5
'100.7 84.8 101.4 94.4 110.5 49.4 349.5 156.1

10't.2 72.6 83.4 76.4 56.7 25.3 179.3 80.1
105.7 71.5 81.1 74.1 49.4 22.1 156.1 69.7

Afbeelding 5, Frequentie spectrum Flister system
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Foto 13 19-RT-JP

Foto 14 Plaatsing Flister antenne
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2.3.6 Brandweenragen UtrechtBV-SB-Oí:
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Tabel 6

De in rood aangegeven waarden geven het minimale bereik van het Flister systeem aan.

Gemeten veldsterkte welke veroozaakt wordt door het Flister system :

4.68 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.
1-2 Vlm in het bemanningscompartiment.

o

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
achtezijde

dBuV/m

Bereik
Voozijde
(meters)
10 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
10 mW

Bereik
Voozijde
(meters)
100 mW

Bereik
Achtezijde

(meters)
100 mW

89.5 75.'l 96.1 89.1 '183.4 81.9 580.1 259.1

92.6 82.5 91.6 84.6 46.6 20.8 't47.4 65.8
93.1 76.0 99.2 92.2 236.3 105.6 747.3 333.8
94.5 84.'l 100.2 93.2 104.4 46.6 330.0 't47.4

96.8 79.1 103.4 96.4 268.2 119.8 848.2 378.9
97.8 69.1 97.4 90.4 425.',| 189.9 1v4.3 600.5
98.9 89.2 96.3 89.3 37.0 16.5 117.'l 52.3
100.1 82.5 88.6 82.6 33.0 16.5 104.4 52.3
100.7 84.8 934 86.4 440 19.7 139.2 62.2
101.2 72.6 83.4 76.4 56.7 25.3 179.3 80.1

105.7 71.5 79.5 72.5 41.1 18.3 129.9 58.0

Afbeelding 7 Frequentie spectrum Flister system
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2.4 Gonclusie

Uit metingen verricht op 14 november 2009 door TUV Rheinland EPS B.V. te Tynaarlo is gebleken dat het
zendbereik van het Flister systeem in het slechtste geval, d.w.z. autoradio afgestemd op de sterkste radiozender,
minder dan 50 meter bedraagt. Een van de oorzaken van dit geringe bereik is de plaatsing van de zendantenne
van het geteste voertuig, deze is binnen in het voertuig geplaatst. Door de plaatsing van de antenne worden hoge
veldsterkten tot 50 V/m in het voertuig gemeten waardoor EMC storingsproblemen ontstaan met onder andere de
flitslicht installatie van het voertuig waardoor deze gaat spontaan knipperen.

Op 2 december 2009 is bij TUV Rheinland EPS B.V. te Niekerk het Flister systeem van een UMCG ambulance
geëvalueerd door de heren Geelhuysen en vd Neut van Flister BV., de heren Pieterman en Oldenkamp van
Advanced RF Technology, bij deze ambulance was de Flister antenne aan de binnenzijde van de dakopbouw
gemonteerd. Deze heren kwamen tot de conclusie dat deze inbouw ongewenst is, namelijk het zendbereik wordt
door de dakopbouw te veel gedempt en veroozaakt een veel te hoge straling binnen het voertuig waardoor eerder
omschreven EMC problemen ontstaan. Door te experimenteren met de plaatsing van een kleefooet antenne is door
de heren gezocht naar een betere positie van de Flister antenne. Geconcludeerd werd dat de Flister antenne het
beste geplaatst kan worden aan de voorzijde van de dakopbouw waarbij aan de binnenzijde van deze opbouw een
aardvlak in de vorm van gaas of koperfolie geplaatst wordt, waarmee de voet van de Flister antenne mee wordt
verbonden.

Uit metingen aan 5 voertuigen op het brandweer terrein aan de Belcampostraat 10 te Utrecht kan worden
vastgesteld dat het bereik van het Flister systeem is met een vermogen van 10 mW per draaggolf ontoereikend om
omroepzenders welke ontvangen worden op een autoradio in voertuigen welke voor de hulpdienstvoertuigen rijden
weg te drukken op een redelijke afstand.

Een vermogen van 100 mW per draaggolf is een betere keuze omdat het minimale bereik toeneemt tot +/- 100
meter in plaats van +/- 30 meter.

Verder valt op dat signaalsterkten van het Flister systeem per voertuig nogal wat verschillen, het valt buiten het
bestek van de opdracht om de oorzaak hiervan te achterhalen.

Ook dient te worden opgemerkt dat het bereik op grotere afstand van het voertuig in een stedelijke omgeving zal
afnemen door de invloed van gebouwen e.d.

De veldsterkten gemeten in de diverse voertuigen te Utrecht ligt ruim beneden de grenswaarde van 28 V/m zodat
deze aan de council recommendation van de Europese Unie 1999/519/EC voldoet. De veldsterkte gemeten in de
UMCG ambulance 03-105 98-TJ-SX ligt ver boven deze grenswaarde, het is daarom niet aan te bevelen een

antenne binnen het voertuig te plaatsen.
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Meet apparatuur

TUV number Brand Type/description
12485 EMCO Biconical antenne 31 04C
99538 Rohde &

Schwarz
Spectrum Analyzer FSP

1 2556 Holaday HF veldsterkte meter Hl-3004
80000 Holaday HF veldsterkte meter Hl-4433-GRE
99616 Lenovo Laptop
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Vragenlijst bestuurders h ul pdiensten

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart



Welkoml

Zoals u waarschijnlijk weet doet u dienst mee aan een experiment waarbij
voorrangsvoertuigen worden uitgevoerd met een radiowaarschuwingsysteem.
Onderdeel van dit onderzoek is een vragenlijst onder de bestuurders van de
voorrangsvoertuigen. Deze vragenlijst heeft tot doel om inzicht te verkrijgen in uw
rijgedrag. Na afloop van de proef ontvangt u een vragenlijst waarin u gevraagd wordt
naar de ervaringen met het rijden met Flister.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Voor vragen kunt u contact
opnemen met de contactpersoon van uw dienst. Ook op intranet staat meer informatie.
Tot slot is er via intranet een folder beschikbaar met informatie over het experiment.

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!

Voor u begint...

. Graag een blauwe of zwaÉe pen gebruiken.

. Kruis één antwoord per vraag aan, tenzij anders is aangegeven.

. Graag uw antwoorden binnen de lege vakjes aankruisen: I

Vergissing gemaakt? Aangekruiste vakje zwartmaken (I) en het juiste vakje oaankruisen

Let goed op doorverwijzingen. Soms kunt u één of meer vragen overslaan.

Ten slotte: graag de enquête volledig invullen!

Bestuurders hulodiensten 2009



Eerst stellen we u enkele vragen over uw stijl van autorijden. Wilt u deze vragen beantwoorden over
uzelf als bestuurder in orivé omstandieheden?

Hoe goed vindt u dat u auto kunt rijden?
D zeer goed

tl eoed'
tr niet goed / niet slecht

tr niet zo goed

tr helemaal niet goed

Hoe typeert u uw elgen rijstijl?
D ik ben een roekeloze rijder

tr ik ben een hardrijder

tr ik ben een sportieve rijder

D ik ben een gemiddelde rijder

D ik ben een rustige rijder

tr ik ben een voorzichtige / behoedzame rijder

Hoe vindt u uw manier van rijden in vergelijking met die van andere bestuurders?

tr veel gre.vaarlijker

tr een beetje gevaarlijker

tr ongeveer gelijk

tr een beetje minder gevaarlijk

D veel minder gevaarlijk

'1.

2.

leggen u nu opnieuw deze vÍaten voor. Wilt u deze vragen nu beantwooÍden oveÍ uzelf als
van een voorranesvoertuie?

Hoe goed vindt u dat u rijdt met uw voorrangsvoeÉuig?

n zeer goed

tr soed

tr niet goed / niet slecht

tr niet zo goed

tr helemaal niet goed

Hoe typeeÉ u uw rijstijl als u met uw vooÍrangsvoertuig rijdt?
tr ik ben een roekeloze rijder

D ik ben een hardrijder

tr ik ben een sportieve rijder

tr ik ben een gemiddelde rijder

tr ik ben een rustige rijder

tr ik ben een voorzichtige / behoedzame rijder

Bestuurdêrs hulpdiensten 2009



7.

Hoe vaak rijdt u met een voorrangsvoeÉuig waarbij u optische en geluidssignalen voert?

tr dagelijks (tenminste vijf keer per week)

tr wekelijks (1 tot 4 keer per week)

tr minder dan 1 keer per week, maar vaker dan 1x per maand

tr minder dan 1x per maand

Hieronder vindt u een lijst van gedragingen en situaties in het verkeer waar u als bestuurder van
een voorrangsvoertuig meo te maken kunt hebben. Bij elke situatie vragen we u aan te geven hoe
vaak u dit doet.

0 = nooit, 5 = bijna altijd

Baseer uw anlwoord op de eruaringen In het afgelopen jaar.

met opzet een voorligger op korte afstand volgen

om aan de bestuurder duidelijk te maken dat deze

opzij moet gaan

iemand proberen in te halen waarvan u niet in de

gaten had, dat hij aangaf linksaf te slaan

door rood licht rijden met een snelheid die hoger is

dan 'stapvoets en/of aangepast'

012345

trtrtrutrD
!trtr!trtr
trtrtrtrtrtr

zo kwaad worden over iemands rijgedrag, dat u
claxonneert of gebaren maakt naar de bestuurder

de snelheid van een tegemoetkomende auto
onderschatten, terwijl u aan het inhalen bent
verkeerd voorsorteren als u een kruispunt of
rotonde nadert

DtrUtrtrtr
Itrtrtrtrtr
trtrtrtrtrtr

hard remmen op een gladde weg of verkeerd

sturen, zodat u slipt

harder rijden dan is toegestaan met alarmsignalen

rechts inhalen

trtrtrtrtrtr
trtrtrDtrDtrtrtrtrtrfI

te snel door de bocht

door de berm of over fietspad/trottoir rijden omdal

andere voertuigen de rijbaan blokkeren

hard remmen op een kruising zonder

verkeerslichten omdat u oeen voorranq kriiqt

afsnijdenbijinhalenvoortegemoetkomend tr tr tr tr tr tr
verkeer
geen duidelijke koers aangeven op een rotonde tr tr tr tr tr tr
zonder verkeerslichten
grote overschrijding van de maximum snelheid (20 tr tr tr tr tr tr
km) harder dan de geldende maximum snelheid)

8. Hoe goed vindt u dat u zelf rijdt tijdens een rit waarin u optische en geluidssignalen voert?

0= ik rijd heel erg slecht, 10 = ik rijd heel erg goed
ik rijd heel erg slecht ik rijd zoals altijd normaal ik rijd heel erg goed

I 9 10trtrn

trtrtrtrtrtr
trDtrtrtrtr
trtrT]Dtrtr

01234567trtrtrtrtrtrtrtr
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9. In dit blok vragen we naar uw beleving van het rijden met een voorrangsvoeÉuig in lastige en
stressvolle situaties, bijvoorbeeld wanneer u rijdt met optische en geluidssignalen. Wilt u met een
cijfer van 0 tot í0 aangeven hoe vaak dit op u van toepassing was in het afgelopen jaar?

0 = nooit. 10 = altiid

ik maak me er soms druk over dat ik een ongeval zou kunnen veroorzaken

als ik op een onbekende weg rijd ben ik meer gespannen dan normaal

ik maak me druk over fouten die ik maak als ik rijd

andere bestuurders zijn meestal de oorzaak van problemen waarmee ik in het verkeer te

maken heb

ik ben extra alert, ook op wegen die ik goed ken

ik geniet ervan om snel te rijden

t-Tt
[Tt

0 = helemaal niet, 10 = heel ers
denkt u dat u voldoende ervaring heeft en voldoende getraind bent om met risicovolle
verkeerssituaties om te gaan?

vindt u het verantwoord om risico's te nemen op te weg?

zou u het leuk vinden om heel hard in een sportauto te rijden op een weg zonder
snelheidslimiet?

[Tr
[T_l

geeft autorijden u een agressief gevoel?

verliest u uw geduld wanneer een andere bestuurder gevaarlijke situaties veroorzaakt?

als u een ander voertuig inhaalt, heeft u dan het gevoel dat u de situatie onder controle
hebt?

[Tr

vindt u het spannend om met slechte weersomstandigheden te rijden?

voelt u zich meer gespannen dan normaal wanneer u in druk verkeer rijdt?

10. lk vind mijn werk als bestuurder van een voorrangsvoeÉuig doorgaans:

heel erq tameliik eniqszins

[T_l
[I_l

helemaal

een beetie niettrtrtrtrtrutrtr!trinspannend

saal trtrDtrtrtrutrtrtrbelangrijk

maatschappelijk gewaardeerd

trtrtrUtrDD
Dtrtr

goed gehonoreerd

bevredigend utrtrDtrtrtrtr!trmoeilijk

passend

Bestuurders hulodiensten 2009



í1a Hoe vaak komen de volgende gedragingen van anderen voor als u uw voorrangsvoeÉuig bestuurt?
vaak regelmatig soms zeldentrtrtrtrtrtrDtrniet tijdig opzij gaan

mijn voertuig volgen

trtrÍtrtrtrtrDblokkeren van weg of kruispunt

agressie tonen (toeteren, vinger opsteken)

mij voor proberen te blijven door harder te gaan rijden

niet (tijdig) laten zien wat men van plan is

ííb In hoeverre ergeÉ u zich aan de volgende gedragingen van anderen als u uw voorrangsvoeÉuig
bestuuÉ?

zeet tameliik een beetie nauweliiks nooit

niet tijdig opzij gaan

mijn voertuig volgen

trtrtrtrtrtrtrtr

tr
tr

trtrtrtrtrtrtr
tr

blokkeren van weg of kruispunt

agressie tonen (toeteren, vinger opsteken)

tr
tr

trtrtrtrDtrtr
I

mij voor proberen te blijven door harder te
gaan rijden

niet (tijdig) laten zien wat men van plan is

12. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?
heel erg heel erg

mee eens mee eens mee oneens mee oneens

veilig rijden is belangrijker dan hard rijden

andere weggebruikers doen vaak domme dingen

tr
tr

trDtr
trDtr

tr
tr

tr
D

tr
tr

tr
tr

tr
tr

onveilige situaties ontstaan vooral door fouten van

anderen
andere weggebruikers snappen niet wat het is om

met een voorranqsvoertuiq te riiden

tr

tr

tr

tr

D

n
tr

tr
onveilige situaties ontstaan vooral door fouten van

mezelf
zo hard mogelijk rijden is het belangrijkste als het

er oo aan komt

tr

tr

tr

tr

tr
u

tr

tr

u
D

onveilige situaties ontstaan vooral door slechte tr D tr D
weginirchting
ik moet door mijn manier van rijden voor de D D tr tr
veiligheid van anderen zorgen

í3. Hoe vaak bent u in de afgelopen drie jaar als besturder van een voorrangsvoeÉuig betrokken
geweest bij ongevallen?

tr met uitsluitende materiële schade

met licht letsel (uzelf of anderen)

met ernstig letsel waarvoor medische behandeling nodig was keer
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í5.

Tenslotte willen we sraas nog enkele van u weten

Bent u bekend met de brancherichtlijn optische en geluidssignalen?

trja
tr nee

tr weet riiet

Heeft u een speciale rijtraining gehad?

D ja, namelijk:

tr nee

í6. Hoe lang schakelt u doorgaans tijdens een spoedrit de sirene aan? Kunt u dit aangeven in een
percentage?

102ó = kortdurend. lO0To = de hele rit

procent

Bent u man of vrouw?
tr man

tr vrouw

tu?

jaar

Welke van de volgende situaties is op u van toepassing?
tr gehuwd / samenwonend met kinderen

D gehuwd / samenwonend zonder kinderen

D alleenwonend

D inwonend bij ouders

tr anders

Hoeveel jaren heeft u ervaring als bestuurder van een voorrangsvoertuig?
t-T-t
ll liaar

17.

í8.

19.

21. Hoeveel kilometer rijdt u jaarlijks (zowel privé als zakelijk)?
|-T_l

jaar

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijstl
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. grote verschillen in aantal conflicten per dienst

. Geen eenduidig effect door Flister

tf,o

Weggebruíkers en omwonenden re'earch

Enquête via www.sireneopuwradio.nl
Weggebrui ker redelijk positief
Draagt bij aan eerder opmerken VRV

Richting VRV niet duidelijker
Signaal soms laat, ook technische storingen

Een oo de zeven omwonenden vindt Flister
signaal (zeer) hinderlijk

Snelheidsveranderingen
lro
resea rEh

. <1O d! r-I du 9{0 hc >O H!

crnd.Fll. dFllr'rtold

. < 5 procent rijtijd is met zwaailichUsirene (en Flister)

. Bij KLPD meer grote snelheidsoverschrijdingen

Iro
researchBestuurders VRV

Enquête vooraf en na het rijden met Flister
Beperkte respons nameting
Bestuurders vinden Flister nuttig, gewenst en
behulozaam
Licht positief effect op rijgedrag weggebruikers
Tweederde geeft voorkeur aan rijden met Flister
Techniek en afstelling verder verbeteren
Ambulanceverpleegkundigen zijn positief; meer
comfort voor oatiënt



Invloed bestuurder
loo
Íe3e!Ích

li. Grote verschillen in mate van
; snelheidsoverschrijdingen

Grote verschillen in aantallen conflicten
Versch illende risicoprof ielen per bestuu rder
Soms met Flister positief effect, soms geen
effect, soms negatief effect

ho

Werking Flister tijdens experimenlesearch

Demodag Assen, Tijv rapport bereik
Bereik van Flister afhankelijk van groot aantal
factoren
Gewenst en ongewenst bereik

Iro
reselrch

Geen eenduidige toe- of afname aantal conflicten
KLPD voertuigen rijden met Flister sneller
Bestuurders doorgaans positief
Weggebruikers en omwonenden redelijk positief;

,. deel ervaart overlast
::: Effect van bestuurder op verkeersveiligheid

Mogelijkheden optimalisatie bereik / afstelling
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In de periode september-november 2009 vindt een experiment plaats waarbij

voorrangsvoertuigen van ambulance, brandweer en politie met Flister gaan rijden.

Aan de hand van video-opnamen, ritgegevens en vragenlijsten wordt onderzocht

welk effect het rijden met Flister heeft op de verkeersveiligheid. In deze folder

wordt uitgelegd uit wat het doel van het onderzoek is, welke gegevens er worden

verzameld en hoe u als bestuurder hierbij wordt betrokken.

Aanleiding voor het onderzoek
Omdat geluid van buiten steeds minder in

auto's doordringt, vanwege betere isolatie,

meer geluid in de auto en door minder rijden

met open ramen vanwege airco, horen auto-

mobilisten sirenes van hulpverleningsvoertu igen

niet of pas laat. Ook kunnen automobilisten

de richting van het geluid slechter bepalen

Het gevolg is dat automobilisten kunnen

schrikken en daardoor onhandig, oÍ gevaarlijk

reageren. Hulpverleningsvoenuigen kunnen

zich daardoor minder makkelijk en veilig door

het verkeer bewegen. Een mogelijke oplossing

is een Radio Waarschuwingssysteem (genaamd

Flister) waarmee hulpdiensten letterlijk bij

automobilisten binnenkomen.

['-le1 experirnent
Er wordt een zender ingebouwd in hulpverle-

ningsvoertuigen. Bij het voeren van optische

en akoestische signalen zendt het systeem

op een afstand van 100 tot 300 meter een

Ím-signaal uit. Hiermee wordt het geluid van

autoradio's binnen die afstand tiideliik onder-

drukt en ook CD,/DVD- en mp3-spelers kunnen

worden onderbroken Op de desbetreffende

radio's kan iedere gewenste boodschap worden

uitgezonden, bijvoorbeeld het sirenesignaal

Daarnaast kan er op de radiodisplays een tekst-

boodschap worden weergegeven met informatie

over het type hulpverleningsvoenuig dat naderl

i.- ; i.: i t t ; ! t ) fíi i" ! ! /, )
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Doordat gebruik wordt gemaakt van de audio-

systemen van auto's, hoeven hulpverlenings-

diensten het volume van hun sirenes niet

steeds verder op te schroeven. Dit heeft

namelijk lang niet altijd het gewenste effect

en kan bovendien hinder oÍ zelfs gehoor-

schade opleveren. Flister kan door hulpdiensten

worden ingezet als een aanvulling op de

bestaande akoestische- en optische signalering

die uiteraard noodzakelijk blijft,
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Voordat het besluit wordt genomen om het systeem door

de diverse hulpverleningsdiensten in gebruik te nemen,

wordt met de functionaliteit van Flister geëxperimenteerd.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat voeft daarom een

experiment uit om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van

Radio Waarschuwingssystemen op de verkeersveiligheid.

'1"ír:t dotl v0n (/c
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De veruvachting is dat met de Flister een deel van de bestuur-

ders eerder gewaarschuwd wordt waardoor zij beter kunnen

anticiperen op de komst van de hulpdienst. Niet alle bestuur'

ders worden bereikt. Het bellen met een handset wordt

bijvoorbeeld niet onderbroken. Ook beschikken niet alle

verkeersdeelnemers over een ontvangstmogelijkheid. We

hebben ook te maken met voetgangers en fietsem, motorrijders

oÍ bromfietsers. Een toenemend aantal met walkmans.

Ce<1rag is cle llepalende factor
Om de invloed op de verkeersveiligheid te kunnen beoor-

delen wordt het gedrag van de andere verkeersdeelnemers

in verschillende wegsituaties vastgelegd met video. Hiervoor

wordt een kleine videocamera in het voorrangsvoertuig

aangebracht. Deze camera neemt alleen op bij het rijden

met optische en geluidssignalen. De videobeelden worden

bekeken en beoordeeld op het aantal en de ernst van

conflicten met overige verkeersdeelnemers van ritten met

en zonder gebruik van Flister.

Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat de belangrijkste

invloedsfactor op de verkeersveiligheid van het voorrangs-

voenuig de bestuurder van het voorrangsvoertuig zelÍ is.

Daarom worden bij het beoordelen van het gedrag van de

andere weggebruikers ritten van dezelfde bestuurdervergeleken.

Het effect van rijstijl wordt hierdoor uitgesloten.

De invloed van het gebruik van de Flister op het verkeer en op

het werkklimaat wordt gemeten met een vragenlijst die door

de bestuurders voor en na het gebruik van de Flister wordt

ingevuld. Daarnaast zijn er groepsinterviews met bestuurders.



Naast de effecten op de verkeersveiligheid en de gezondheid

van de bestuurders is het van belang om te bepalen of het

gebruik van de Flister nu leidt tot het sneller ter plaatse zijn

van de hulpdienst. Aangezien elke rit anders is en onder

andere omstandigheden wordt gereden zijn ritten moeilijk

met elkaar te vergelijken. Dit is opgelost met een computer-

programma dat per voertuig een gemiddelde snelheid met

en zonder Flister gebruik berekent.

Olrrgang r^net de privacy

Alle gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en

worden na gebruik vernietigd. l&O Research heeft hiervoor

duidelijke en strakke richtlijnen. Het doel van het onderzoek is

het bepalen van de invloed van Flister op de verkeersveiligheid.

De in het ondezoek vezamelde gegevens worden niet gebruikt

voor andere doelen dan dit ondezoek. Ook de antwoorden oo

de vragenlijsten zullen anoniem worden verwerkt.

Planning en Íasering
Het onderzoek naar het effect van Flister op de verkeersveiligheid

vindt plaats van september tot en met november 2009. In de

testfase, medio september, wordt de apparatuur ingebouwd

en getest. Op 28 september start de voormeting waaran

video-opnamen worden gemaakt van ritten zonder Flister.

Vanaf eind oktober staft het experiment van rijden met Flister.

Zowel de voormeting als het experiment duren maximaal vier

weken. Begin december worden de resultaten van het

onderzoek verwacht.

' 
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Informatie uiwvisseling Om informatie uit te wisselen worden

gedurende het experiment drie bijeenkomsten georganiseerd:

' In de testfase die loopt van maandag 14 september tot

maandag 28 september komt een medewerker van l&O

Research op een van de posten langs voor een eerste

bijeenkomst. In de bijeenkomst wordt het doel van het

onderzoek verder toegelicht en heeft u de mogelijkheid om

vragen te stellen. Ook wordt dit moment gebruikt om te

kijken wat uw verwachtingen zijn en of u nog tips hebt voor

het experiment. Tot slot laten we een voorbeeldopname zien.

" Aan het eind van de voormeting, bij het rijden zonder Flister

(die loopt van maandag 28 september tot maandag 26

oktober) vindt een tweede bijeenkomst plaats. In de weken

voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn er opnamen

gemaakt van ritten.
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'Het experiment wordt
uitgevoerd bij Ambulance,
Brandweer en Politie'

In de bijeenkomst vragen we u naar ervaringen, opvallende

ritten, etc. Verder lichten we de komende fase toe, waarin

met Flister gereden wordt.

" Na afloop van het experiment, het rijden met Flister, (dat

loopt van 26 oktober tot maandag 23 november), vindt een

derde afsluitende bijeenkomst plaats. Wij zijn dan benieuwd

naar uw ervaringen met het rijden met Flister: kunt u sneller

rijden, gaan auto's beter aan de kant, wordt u minder moe

van het rijden, etc?

Het ís mogelijk dat u op een of meer van deze bijeenkomsten

niet aanwezig kunt zijn. U kunt uiteraard contact opnemen

met collega's die wel de bijeenkomst hebben bezocht, of met

de contactpersonen van uw dienst. U kunt uw reactie oÍ opmer-

kingen ook per email opsturen naar de betrokken ondezoekers.

Vragenlijsten

Naast deze bijeenkomsten wordt u twee keer gevraagd een

korte vragenlijst in te vullen. De eerste vragenlijst wordt u

rond 20 september toegestuurd en gaat vooral over uw

rijgedrag De tweede vragenlijst ontvangt u na afloop van het

experiment, rond 20 november en gaat over uw ervaringen

met het rijden met Flister. De vragenlijsten worden zoveel

mogelijk als online enquête via de e-mail verstuurd en waar

nod i g sch rif tel ijk aan u opgestu urd,/u i tgerei kt.

Betrokken partijen

Het experiment wordt in opdracht van het Ministerie van

Verkeer en Waterstaat, opgezet door Rijkswaterstaat Dienst

Verkeer en Scheepvaart, uitgevoerd door onderzoeksbureau

l&O Research. Voortgang, planning en kwaliteit van het

onderzoek worden bewaakt door een regiegroep waarin

tevens de betrokken diensten, Flister en het Agentschap

Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding zijn vertegenwoordigd.

Meer infornratie

Als u vragen hebt over het experiment dan kunt u contact

opnemen met het aanspreekpunt binnen uw dienst.

De contactpersonen zijn:

. UMCC Ambulancezorg: Sietse Broekema;

. Ambulancezorg Kijlstra: Roelof Kijlstra;

. Brandweer Utrecht: Pascal Verfuun;

" KLPD: Kees den Uijl;

" Politie Rijnmond: Mike Damen.

U kunt ook contact opnemen met onderzoeksbureau l&O

Research. De betrokken onderzoekers zijn:

* Cerben Huijgen, 11 l"L.r 1q1rr1i'r,,iort'-rr:tt-cfi rri /053'48258a;
" f nge Reijmer, i lr I n r cr ar)ir )''r.isi'; r li. i t,,l / 053'4825023;

, Janneke Dijkers, j il i ikr'r;í.)r rr rr i-',ca r i. h rr i / 053'4825032.

Vanuit Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart

wordt het project begeleid doorJan van Hattem,

ii) " t.j i r ir,r r I. r l'i.i-: í,r'1, tr / 088-7 982443

'.#. p"ulrrrE
(tffit 

''*K2&'nsrdrènsrrÈ<r.,



Bestuurderslijst voor voertuig met kenteken

Het is de bedoeling dat de bestuurder met ziin/haar vierciiferig personeelsnummer

aangeeít wanneer hij/zij met dit voeftuig heeft gereden

datum rit tiidstip start tijdstip einde oersoneelsnummer bestuurder

De ingevulde Íormulieren dienen ingeleverd te worden bij Mike Damen

Vraqgn ovpr her in'rrllan van dit Íorr",,r:^" nê€ÍTt contact op met één van de onderzoekers van l&O Research,



"':"i' ''lr:r'.!" li:.rr'

Wat is de Flister?
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Meer ihforrhatie;'inclusieftreen folder over het,onderzoek en de cohtêct:

gegevens vqn het aanspreekpunt binnen,uw dienst vindt u op het intranet.
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consultancy and research conceming,
electronic and electric appliances,
systems, installations and
telecommunication systems

TEST RAPPORT FLISTER

MINIMAAL BEREIK EN
VELDSTERKTE METINGEN

RAPPORT NUMMER:
DATUM:
LOCATIE:

O91112O1.r01 REVI
23 april2010
Tynaarlo, Niekerk en Utrecht

FCC listed
Indusfy Canada
VCCI Registered
R&TTE, LVD, EMC Notified Body
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9A22fL Niekerk (NL)

TeleÍoon: +31 594 505005
Telefax: +31 594 504804
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E-mail: info@tuv-eps.com
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Test item

Locatie

Contact informatie

Contactpersoon
Relatienaam
Adres
Post code
Plaatsnaam
Land
Telephone number

Test(s) uitgevoerd

Locatie
Test(s) aanvang
Test(s) gereed
Doel van de testen
Test specificatie

Project leider

Test engineer(s)

Rapport goedgekeurd door

Tynaarlo, Niekerk en Utrecht

Rijkswaterstaar Drenst Verkeer en ScheepvaarWeiligheid
Schoemakerstraat 97c,
2628VK
Delft
Nederland
088798243 / 06 46 732271

Tynaarlo, Niekerk en Utrecht
14-11-2009
03-12-2009
Vaststellen minimale bereik Flistersysteem en veldsterkten in voertuigen
Testplan Flister RWS 1 december 2009

o"

Rapportage datum 23 april2Ol0

This report shall not be reproduced, except in full, without the written permission of TUV Rheinland EPS B.V. The test results as

indicated in this test ÍepoÉ Í€late only to the item(s) tested.
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lntroductie

TUV Rheinland EPS B.V. is door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart / Veiligheid benaderd om de
werking van het Flister systeem, geplaatst in diverse ambulances, politieauto's en brandweerwagens te controleren
op het minimale zendbereik en de maximale veldsterkten welke door het Flister systeem in het voertuig ontstaan.

Flister is een kleine FM-zender met de eigenschap om gelijktijdig een aantal van maximaal64 zendsignalen in de
ether uit te zenden. Automobilisten en andere luisteraars van een willekeurig FM station kunnen op deze wijze via
de autoradio worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van een hulpvoertuig. Flister is voozien van de
mogelijkheid om zowel een audiosignaal naar keuze uit te zenden, als wel een RDS bericht. Zelfs als men naar
een CD/DVD/MP3 luistert, zal in veel gevallen de autoradio automatisch overschakelen en de luisteraar wijzen op
de aanwezigheid van Flister en dus dat van een hulpvoertuig.

Op zaterdag 14 november 2009 zijn bij de vestiging van UMCG Ambulance Zorg Vriezerweg 10 te Tynaarlo van

een ambulance de uitgezonden veldsterkte van het Flister systeem gemeten en is met behulp van rijproeven
proefondervindelijk vastgesteld wat de afstanden zijn waarbij het Flister Signaal hoorbaar werd.

Op 2 december 2009 is bijTUV Rheinland EPS B.V. te Niekerk de antenne plaatsing van het Flister systeem van
een UMCG ambulance geëvalueerd door de heren Geelhuysen en vd Neut van Flister BV., de heren Pieterman en

Oldenkamp van Advanced RF Technology.

Op donderdag 3 december 2009 zijn op het brandweer terrein aan de Belcampostraat 10 te Utrecht van 5
voertuigen de uitgezonden veldsterkte van het Flister systeem gemeten, deze metingen zijn zowel aan de voozijde
als achtezijde verricht.

Ook is de veldsterkte in de voertuigen gemeten welke veroozaakt wordt door het Flister systeem, deze moet onder
het referentie niveau van 28 V/m liggen conform de council recommendation van de Europese Unie 1999/519/EC.

Tijdens praktijkproeven is gebleken dat een ontvangen omroepzender wordt weggedrukt door het Flister systeem
als dit signaal welke ontvangen wordt door een autoradio ongeveer even sterk is. Het gedrag van het RDS systeem
is tijdens deze proeven buiten beschouwing gelaten.

Alle Flister systemen zenden met een vermogen van 10 mW per kanaal.

ïjdens de metingen is de elektrische veldsterkte van de te ontvangen omroepzenders bepaald, ook is de
veldsterkte welke opgewekt wordt door het Flister systeem bepaald. Deze gegevens zijn per voertuig in tabelvorm
vastgelegd. Deze gegevens maken de veldsterkte toename ontstaan door het Flister systeem per omroepzender
inzichtelijk.

De resultaten in deze rapportage zijn tot stand gekomen na het uitwisselen van informatie en het bespreken van de

eerste rapportage met kenmerk O9112'lO1.O1 met betrokkenen (Rijkswaterstaat en Agentschap Telecom) . Naar
aanleiding van de bevindingen zijn de voorgestelde aanbevelingen door betrokkenen in de huidige rapportage
venrverkt. Deze rapportage is herkenbaar aan de toevoeging REVl .

Project number: 09íí2í0í.il1-REVí Page 4 of 23
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Foto í, Test opstelling
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2 Meetresultaten

2.1 Meetopstelling

Door middel van een vertikaal gepolariseerde gekalibreerde test antenne is de veldsterkte van de ter plaatse goed

te ontvangen omroepzenders en het uitgezonden signaal van het Flister systeem gemeten.

De maximale veldsterkte welke veroorzaakt wordt door het Flister systeem is gemeten op diverse locaties binnen
het voertuig waar personeel zich kan bevinden. De gehanteerde maximale grenswaarde (referentie waarde) van
deze veldsterkte is 28 V/m conform de council recommendation van de Europese Unie 1999/519/EC zie
onderstaande Table 2.
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2.2 Metingen verricht op í4 november 2009 te Tynaarlo;

2.2.1 Ambulance UMCG 98-TJ€X:

De volgende omroepzenders zijn op deze locatie goed te ontvangen:

88.0 MHz
88.6 MHz
89.6 MHz
90.8 MHz
91.8 MHz
94.8 MHz
97.5 MHz
99.1 MHz
100.4 MHz
101.0 MHz

Radio 2
3FM
Radio Flevoland
RW Drenthe
Radio 1

Radio 4
Radio Noord
100% NL
Q Music
Sky Radio

Frequent
ie

(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

880 81.1 E7.5
88.6 75.6 92.2
89.6 64.2 94.8
90.8 71.1 79.3
91.8 83.7 98.1
94.8 83.3 97.9
97.5 685 94.2
99.1 69.2 89.6
100.4 75.9 89.3
101.0 80.5 96.7

Tabel í

Het minimale zendbereik van het Flister systeem van het Flister systeem in het slechtste geval, d.w.z. autoradio
afgestemd op de sterkste radiozender (88.0 MHz, Radio 2)) is ongeveer 25 meter.

Het zendbereik van het Flister systeem van het Flister systeem waarbij de autoradio afgestemd is op Radio 3 (88.6
MHz) is ongeveer 70 meter.

Het zendbereik van het Flister systeem van het Flister systeem waarbij de autoradio afgestemd is op een zwakkere
zender Radio Noord (97.5 MHz) is ongeveer 200 meter.

De gemeten veldsterkte welke veroozaakt wordt door het Flister system is 50 V/m in bovencompartiment
ambulance zie foto 3 en 4. Deze 50 V/m is hoger dan de referentie waarde van28 V/m, de plaatsing van de Flister
antenne in het voertuig is dan ook ongewenst. Tevens ontstaan door deze hoge veldsterkten EMC problemen
waardoor het flitslicht in de dakopbouw spontaan wordt geactiveerd.

Project number: 09í12101.ó1_REV1 Page 7 oÍ 23
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Foto 2 Frcquentie spectrum omroepzenders

o

Foto 3 Frequentie spectrum Flister systeem
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Foto 4 Ambulance 03-í05 98-TJ-SX

Foto 5, Boven compaÉimentAmbulance 03-105 98-TJ€X

Project number: 0911 2í01.ó1_REVí Page 9 of 23



A T}Jy-F.nsinl"?"tl$'

Foto 6, Flister antenne Ambulance 03-í05 98-TJSX
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2.3 Metingen verricht op 3 december 2009 te Utlecht:

In afbeelding 1 is het frequentiespectrum van de omroepband afgebeeld met uitgeschakeld Flister systeem.
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Afbeeldi n g í, F requentie spectrum omroepzenders

De volgende omroepzenders zijn op deze locatie goed te ontvangen:

tDra 25

89.5 MHz
92.6 MHz
93.1 MHz
94.5 MHz
96.8 MHz
97.8 MHz
98.9 MHz
100.1 MHz
100.7 MHz
1O1.2 MHz
105.7 MHz

100% NL
Radio 2
Radio M
Radio 4
3FM
Radio Veronica
Radio 1

BNR Nieuwsradio
Q Music
SKY Radio 101 FM
Bingo FM

Project number: 091 í 21 0í.ó1_REV1 Page 11 of 23
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2.3.1 Politiewagen Rotterdam-Riinmond 49-HDG-9:

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde

dBuV/m
89.5 751 95.3
92.6 82.5 89.7
93.1 76.0 81.6
94.5 84.1 937
96.8 79.1 851
97.8 69.1 88.9
98.9 89.2 951
100 1 82.5 88.6
100.7 84.8 905
101.2 726 78.5
105.7 715 78.3

Tabel 2

In verband met de beperkte ruimte van het meettraject en de onmogelijkheid om de sirene uit te schakelen is het
minimale zendbereik berekend aan de hand van de praktijk metingen te Tynaarlo. Deze bedraagt ongeveer 20
meter (93.1 MHz, Radio M).

De gemeten veldsterkte welke veroorzaakt wordt door het Flister systeem :

1.65 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.
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Afbeelding 2, Frequentie spectrum Flister systeem
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49-HDG-9

Foto 8 Plaatsing Flister antenne
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2.3,2 Brandweerwagen Utrccht BP-BX-í1:

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

89.5 75.1 97.5
92.6 82.5 97.6
93.1 76.0 100.1
94.5 84.1 102.4
96.8 79.1 99.2
97.8 69.1 99.3
98.9 89.2 105.2
100.1 82.5 100.8
100.7 84.8 104.0
10'1.2 72.6 99.4
105.7 71.5 88.1

Tabel 3

Het minimale zendbereik van het Flister systeem van het Flister systeem in het slechtste geval, is ongeveer 55

meter. Hierbij is de autoradio afgestemd op de omroepzender waarbij het verschil in het Flister signaal en de

omroepzender het kleinst is (Radio 2, 92.6MHz).

De gemeten veldsterkte welke veroorzaakt wordt door het Flister systeem:
1.8 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.
<1 V/m in het bemanningscompartiment.
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Afbeelding 3, Frequentie spectrum Flister
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Foto 9 BP-BX-1í

Foto í0 Plaatsing Flister antenne
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2.3.3 Politiewagen KLPD 23-SF-GZ:

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

89.5 75.1 95.6
92.6 825 98.7
93.1 76.0 93.4
945 84.1 991
96.8 79.1 94.2
97.8 691 893
98.9 89.2 98.4
100.1 82.5 95.4
100.7 84.8 994
10't.2 72.6 96.4
105.7 71.5 798

Tabel 4

Het minimale zendbereik van het Flister systeem van het Flister systeem in het slechtste geval, is ongeveer 25

meter. Hierbij is de autoradio afgestemd op de omroepzender waarbij het verschil in het Flister signaal en de

omroepzender het kleinst is (Bingo FM, 105.7MH2).

De gemeten veldsterkte welke veroorzaakt wordt door het Flister systeem :

1.5 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.
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Foto 1í 23-SF-GZ

Foto 12 Plaatsing Flister antenne
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2.3.4 Politiewagen Rottedam-Riinmond í9-RTJP:

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dBuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

89.5 75.1 99.9
92.6 82.5 101.4
93.1 76.0 87.6
945 84.1 103.4
96.8 79.1 97.8
97.8 69.1 92.6
98.9 89.2 100.2
100.1 82.5 99.5
100.7 84.8 '101.4
101.2 72.6 83.4
105.7 71.5 81.1

Tabel 5

Het minimale zendbereik van het Flister systeem van het Flister systeem in het slechtste geval, is ongeveer 30
meter. Hierbij is de autoradio afgestemd op de omroepzender waarbij het verschil in het Flister signaal en de

omroepzender het kleinst is (Bingo FM, 105.7MH2).

De gemeten veldsterkte welke veroorzaakt wordt door het Flister systeem :

4.6 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.
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AÍbeelding 5, Frequentie spectrum Flister system
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Foto í3 í9-RT-JP

Foto 14 Plaatsing Flister antenne
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2.3.5 Brandweerwagen Utrccht BV€B-0í:

Frequentie
(MHz)

Veldsterkte
Omroep
zenders
dRuV/m

Veldsterkte
Flister aan
voozijde
dBuV/m

89.5 75.1 96.1
92.6 82.5 91.6
93.1 76.0 99.2
94.5 84.1 100.2
96.8 79.1 103.4
97.8 69.1 97.4
98.9 89.2 96.3
100.1 82.5 886
100.7 84.8 93.4
101.2 72.6 83.4
105.7 71.5 79.5

Tabel 6

Het minimale zendbereik van het Flister systeem van het Flister systeem in het slechtste geval, is ongeveer 25

meter. Hierbij is de autoradio afgestemd op de omroepzender waarbij het verschil in het Flister signaal en de
omroepzender het kleinst is (BNR Nieuwsradio, 100.1MH2).

De gemeten veldsterkte welke veroozaakt wordt door het Flister systeem :

4.68 V/m op de bestuurders positie.
<1 V/m op de bijrijder positie.
1-2 Vlm in het bemanningscompartiment.
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Afbeelding 7 Frequentie spectrum Flister system
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3 Conclusie

U1 metingen verricht op 14 november 2009 bij de vestiging van UMCG Ambulance Zorg Vriezerweg 10 te Tynaarlo
is geblekèn dat de terplekke vastgestelde minimale afstand waarbij het Flister systeem hoorbaar wordt op de

autoradio ongeveer 25 meter bedraagt.

Uit metingen verricht op 3 december 2009 op het brandweer terrein aan de Belcampostraat 10 te Utrecht zijn 5
voertuigen gemeten. De terplekke vastgestelde minimale afstand waarbij het Flister systeem van deze voertuigen
hoorbaar wordt op de autoradio varieert van 25 tot 55 meter.

De veldsterkten gemeten in de diverse voertuigen te Utrecht ligt ruim beneden de grenswaarde van 28 V/m zodat
deze aan de refeientie waarde van council recommendation van de Europese Unie 1999/519/EC voldoen. De

veldsterkte gemeten in de UMCG ambulance 03-105 98-TJ-SX ligt boven deze grenswaarde, het is daarom niet

aan te bevelen de Flister zendantenne op deze plaats te handhaven.

Op 2 december 2009 is bij TUV Rheinland EPS B.V. te Niekerk het Flister systeem van een UMCG ambulance
geëvalueerd door de heren Geelhuysen en vd Neut van Flister BV., de heren Pieterman en Oldenkamp van

Advanced RF Technology. De zendantenne van het Flister systeem is bij deze ambulances in het voertuig
geplaatst, wat hoge veldsterkten in het bovencompartiment van deze ambulance veroorzaakt. Er is geadviseerd

óm de antenne aan de buitenzijde van de dakopbouw te plaatsen en om een aardscherm aan de binnenzijde van

deze dakopbouw aan te brengen. Dit om de antenne te voorzien van een grondvlak om de afstraling te verbeteren
en het bovencompartiment enigszins af te schermen voor de HF energie.

De resultaten zijn vastgesteld waarbij het Flister signaal van een stilstaand voertuig of bij een langzame
verplaatsing van het voertuig is verstuurd. Er is geen rekening gehouden met propagatie effecten van zowel de

omroepzenders alsmede de verplaatsing van het Flister signaal bij hogere snelheden. Met name binnen de

bebouwde kom mag verwacht worden dat deze effecten de resultaten zullen beïnvloeden. Verder ondezoek kan

hierin duidelijkheid verschaffen.

o
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Meet apparatuur

TUV number Brand Type/description
12485 EMCO Biconical antenne 31 04C
99538 Rohde &

Schwaz
Spectrum Analyzer FSP

12556 Holaday HF veldsterkte meter Hl-3004
80000 Holaday HF veldsterkte meter Hl-21433-GRE

99616 Lenovo Laptop
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Meet en verbeterplan vergroten F listereffect.
Optimalisatie bevestiging en plaatsing Flistersignaal en ontvangstparameters op
het voertuig
23 november 2009 DVS

Probleemstelling:
Op korte termijn te komen tot een optimale uitvoering en plaatsing van de Flisterantenne op

hulpverleningsvoertuigen en inzicht in de ontvangstmogelijkheden van personenauto's.

Toelichting
In de praktijk blijkt de wijze waarop het signaal van de Flister in de ether wordt gebracht van
grote invloed op de grootte en de vorm van het ontvangstbereik.
Met name de manier en de plaats van antennebevestiging zijnvan doorslaggevende invloed
op de ontvangst mogelijkheden.
De sterkte van het signaal is een keuze tussen het gewenste effectbereik en de storing op de

ontvangst van om\ryonenden. Daarbij is duidelijk geworden dat het wegdrukken van sterke
lokale zenders een hoog zendvermogen vereist. Om bij de zwakkere zenders niet een veel te
groot bereik te hebben zal een dynamische vermogensregeling noodzakelijk zijn.
Dit is een zaak voor de doorontwikkeling van de Flisterzender en blijft buiten beschouwing
van de ontwikkeling van kennis over plaatsing en bevestiging van antennes binnen de

beperkingen die door de betreffende voertuigen wordt opgelegd.

De grote invloed van de plaatsing van de antenne is duidelijk naar voren gekomen tijdens de

test- en demonstratiedag. Bij het rijden in de praktijk komt deze invloed minder sterk naar
voren omdat dan juist de bestuurders worden bereikt die niet opletten. De effectiviteit wordt
door de laboratoriumsituatie op test- demodag lager ingeschat dan in de praktijk.
Tevens bleek de plaats van de antenne op de ontvangende auto van grote invloed. Bij elkaar
levert dit teveel onzekerheden op om een goede uitspraak over de mogelijkheden van de

Flister te kunnen doen.

Gewenste vorm van het bereik
Het ideaal waarnaar gestreefd wordt is dat de ontvangst van het Sirenesignaal op de radio
optimaal is recht voor het voertuig met een uitwaaiering naar links en rechts.
De afmetingen van deze bundel zouden in het open gebied bij hoge snelheden circa200 meter
voor het voertuig moeten zijn en circa 60 meter breed.
In de binnensteden zou dit bereik minder moeten zijn richting l0Ometer bij 40 meter.
Dit ideaal is alleen met een richtantenne te bereiken het is onduidelijk of een antenne met
dergelijke eigenschappen die ook op de betreffende voertuigen kan worden gemonteerd

haalbaar is.
Second best is een bundel die vooral naar voren straalt maar daarnaast onvermijdbaar ook in
de andere richtingen uitstraalt. Indien het zendbereik niet rond is zou het bestreken gebied

vooral voor het voertuig moeten liggen. Het "ronde" bereik kan als ondergrens voor
acceptabel worden beschouwd. Een meer gericht bundel heeft indien haalbaar hierbij de

voorkeur.



Veiligheid
Een belangrijk aspect van de plaatsing van antenne en zender is de stralingsbelasting van de
inzittenden van het voertuig en de apparatuur in het voertuig. Niet optimale plaatsing kan
mogelijk een hogere stralingsbelasting betekenen voor de inzittenden van het voertuig.
Gezien het vermogen dat wordt uitgestraald zou zo blijkt uit overleg met agentschap telecom
de stnalingsbelasting voor de inzittenden ook bij een niet optimale plaatsing binnen de
normen moeten blijven. Voor gevoelige apparatuur zoals hartbewaking in ambulances is dit
niet met zekerheid te zeggen. Extra metingen om dit uit te sluiten zijn op korte gewenst. Een
eerst poging hiertoe is door storingen tijdens de meting niet afgerond. Een herhaling hiervan
is urgent.

Voorgestelde aanpak
l. Overeenstemming tussen Ministerie vanBZK over te ondernemen stappen.
2. Gesprek met Agentschap Telecom om beschikbare kennis uit eerdere metingen in het

kader van de vergunningverlening te kunnen gebruiken bij de volgende stappen.
3. Opstellen van een meet- en verbeterplan met een commercieel bedrije bij dit opstellen

assistentie van agentschap Telecom.
Hierbij zijn twee sporen gedacht:

1. Bepalen optimale plaatsing en eigenschappen bestaande antenne (plaats op het
dak, of lager op of aan het voertuig) in combinatie met de verschillende
voertuigantennes.

2. Onderzoek naar de mogelijkheden van alternatieve antennes die een meer
gerichte bundel opleveren.

4. Inschakelen van deskundigheid en creativiteit vanuit antennedeskundigen van de
TU's. vooral voor spoor 2

5. Uitvoeren meet- en verbeterplan inclusief vastleggen resultaten en aanpassen van
enkele voertuigen voor praktijkproeven onder verschillende omstandigheden

6. Bepalen in hoeverre het eindresultaat het ideaal of het second best beeld benadert.

Planning
Om iets te kunnen zeggen over de praktische waarde van het experiment Flister is inzicht in
dit probleem noodzakelijk. Het presenteren van de resultaten van het experiment zonder te
kunnen melden of de Flister inderdaad toepasbaar is op hulpverleningsvoertuigen buiten de
experimentele randvoorwaarden lijkt niet zinvol.
Vanuit de planning van het experiment zou dit plan van aanpak binnen een termijn van drie
weken uitgevoerd moeten worden. Een langere termijn zou betekenen dat de oplevering van
de eindconclusies van het Experiment mee zou verhagen.

o"



Meet- en verbeterplan
Hierbij zijn twee sporen gedacht:

l. Bepalen optimale plaatsing en eigenschappen bestaande antenne (plaats op het dak, of
lager op of aan het voertuig) in combinatie met de verschillende voertuigantennes.

2. Onderzoek naar de mogelijkheden van altematieve antennes die een meer gerichte
bundel opleveren.

Spoor l: bestaande antenne
Wat is het beste resultaat dat er haalbaar is met deze antenne en wat zijn de prestaties in de

praktijk.
Hiervoor metingen te doen aan de Volkswagen T5 , en de Mercedes Sprinter van UMCG,
Volvo KLPD en Volvo en hondenbakPolitie R'dam.
Bij de UMCG ligt de nadruk op de alternatieve opstellingen. Zoals antenne voorlangs het
voertuig.
Dit geeft inzicht in de eigenschappen van de voertuigen die in de proef zijn betrokken. Plus
in wat nu te bereiken is met deze stand van de radiotechniek.

Spoor 2:

is een antenne met het gewenste effect wel haalbaar (alleen openingshoek naar voren bereik
tot 50 -200meter.
Dit geeft inzicht in of het ideaal wel haalbaar is of dat we bij de evaluatie van de totale
oplossing uit moeten gaan van de bestaande antenne. Het is niet de bedoeling om een antenne
product te ontwikkelen dat is aan de leverancier van de Flistertechniek.

Opleverdatum: di l5 december2009
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lntroductie

TUV Rneinland EPS b.v. is door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart / Veiligheid
benaderd om de werking van het Flister systeem, geplaatst in diverse ambulances van het

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), te controleren op het zendbereik en de

maximale veldsterkten welke door het Flister systeem in het voertuig ontstaan.

Flister is een kleine FM-zender met de unieke eigenschap om gelijktijdig een aantal van

maximaal 64 zendsignalen in de ether uit te zenden. Automobilisten en andere luisteraars van

een willekeurig FM station kunnen op deze wijze via de autoradio worden gewaarschuwd voor de

aanwezigheid van een hulpvoertuig dat zich dan binnen een straal van 200 meter van hen

bevindt. Flister is voozien van de mogelijkheid om zowel een audiosignaal naar keuze uit te
zenden, als wel een RDS bericht. Zelfs als men naar een CD/DVD/MP3 luistert, zal in veel
gevallen de autoradio automatisch overschakelen en de luisteraar wijzen op de aanwezigheid
van Flister en dus dat van een hulpvoertuig.

Uit metingen verricht op 14 november 2009 door TUV Rheinland EPS b.v. is gebleken dat het

zendbereik van het Flister systeem in het slechtste geval, d.w.z. autoradio afgestemd op de
sterkste radiozender, minder dan 50 meter bedraagt. Een van de oozaken van dit geringe bereik
is de plaatsing van de zendantenne van het geteste voertuig, deze is binnen in het voertuig
geplaatst.

Ook is geconstateerd dat het Flister systeem niet op alle frequenties waar een FM omroep
zender aanwezig is met evenveel vermogen uitzend.

Door deze plaatsing worden hoge veldsterkten tot 50 V/m in het voertuig gemeten waardoor EMC
problemen ontstaan met onder andere de flitslicht installatie van het voertuig.

Doel

Vanuit Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart / Veiligheid is de vraag gekomen of het

bereik van het Flister systeem door een alternatieve antenne en/of plaatsing is te optimaliseren
zodanig dat het sirene geluid van het Flister systeem op de autoradio van een voor de ambulance
rijdende auto is te horen op een afstand van 200 meter.

Methode

TUV Rheinland EPS b.v. gaat proberen een zodanige antenne plaatsing te vinden dat een
vertikaal gepolariseerde bundel ontstaat van circa 200 meter voor het voertuig en circa 60 meter
breed.

Door middel van metingen zal de veldsterkte van deze bundel worden gecontroleerd.

Ook zal de veldsterkte welke ontstaat door het Flister systeem in het voertuig worden gemeten,

de grenswaarde hiervoor is 28 V/m.
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Meet methode

Door middel van een vertikaal gepolariseerde gekalibreerde
test antenne wordt de veldsterkte van het uitgezonden signaal
van het Flister systeem gemeten.

Er zal ook rekening worden gehouden met het zogenaamde
capture effect van een FM ontvanger, door dit capture effect
zal een ontvangen signaal pas worden 'weggedrukt" wanneer
het verstorende signaal groter wordt dan het originele
ontvangen signaal.

De veldsterkte van een omroepzender bedraagt tussen 60 en
95 dBuv/m , hiervan uitgaande is de gemiddelde veldsterkte
78 dBuv/m, 78 dBuv/m komt overeen met -38 dBm gemeten
met de referentie antenne op 10m afstand.

De metingen zullen hierom worden uitgevoerd op een met
pylonen uitgezet traject, de afstand van het voertuig tot de
meetantenne zal worden bepaald waarbij deze veldsterkte
wordt gemeten.

Ook zal het bereik van het systeem worden bepaald bij het
wegrijden vanaf de meetopstelling en onder een hoek van 45
graden t.o.v. de voozijde van het voertuig.

Om de veiligheid van het personeel en patiënten als mede de
werking van de medische apparatuur te garanderen wordt in de cabine en patiëntencompartiment
de veldsterkte welke veroorzaakt wordt door het Flister systeem bepaald.

Rapportaqe

De metingen zullen worden vastgelegd in een meetrapport zodat duidelijk per voertuig het
minimale bereik en de overige metingen inzichtelijk worden gemaakt.
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Offerteaanvraag (inleiding komt vanuit inkoop)

1. Aanleiding
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat een experiment uitvoeren, om
helderheid te krijgen over de impact van Radio Waarschuwing systemen op de
verkeersveiligheid.
Een Radio Waarschuwing systeem (RW systeem) kan ter ondersteuning van de
wettelijk verplichte optische en geluidssignalen door hulpvoertuigen gebruikt als
zij voor zogenaamde 'dringende taken' uitrukken. Het RW systeem onderbreekt
het beluisteren van radio of cd in auto's met de boodschap dat een
voorrangsvoeftuig in de directe omgeving nadert, wanneer zo'n
voorrangsvoertuig met volledige signaalvoering in de nabijheid is.
De verwachting is dat het gebruik van een RW systeem effect heeft op de
verkeersveiligheid in het algemeen. Specifiek zou het effect kunnen hebben op
gedrag van alle verkeersdeelnemers, bestuurders van hulpvoeftuigen die met
optische en geluidssignalen en een RW systeem rijden, verkeersdeelnemers die
voorrang dienen te verlenen, verkeersdeelnemers die het signaal ontvangen en er
niets mee hoeven te doen en zelf op omwonenden.

2. Experiment
Bij het experiment zijn drie ministeries en onder hun verantwoording vallende
hulpdiensten betrokken. Tijdens het experiment worden hulpvoertuigen van
ambulance, brandweer en politie uitgerust met RW systemen. In totaal gaat het
om maximaal 40 hulpvoeftuigen. Het experiment is reeds in voorbereiding en
loopt tot uiterlijk november 2009.

3. Actoren
Voor de beheersing van het experiment is een werkgroep in het leven geroepen,
bestaand uit vertegenwoordigers van Ambulance Zorg Nederland (AZN),
Brandweer, Politie, Landelijke Faciliteit Rampen Bestrijding (LFR), Flister en het
ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tijdens het experiment komt een team van
Namens de Belgische federale overheid komt een team van waarnemers
regelmatig polshoogte nemen van de voortgang en bevindingen van het
experiment. De werkgroep kan ingrijpen bij operationele problemen in de
samenwerking en individuele inzet van diensten.
Daarnaast bestaat er een stuurgroep op directie niveau van de drie ministeries
van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Spott
en Verkeer en Waterstaat. De stuurgroep wordt door de opdrachtgever
geïnformeerd over de beleidsmatige en politieke belangen en zal als zij het
noodzakelijk achten ingrijpen.

4. Onderzoek
Gedurende het veldexperiment wordt een onderzoek uitgevoerd, waarvoor deze
offefteaanvraag gedaan wordt. Begin december wordt een eindrapport verwacht,
waarin antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvragen.



Het onderzoek kent de volgende onderdelen:

Verwerken rijgedrag ult video
opnames (incl enkele

roodlicht oonames) biilaqe 2

VragenlijsV groepsi nterviews
met bestuurders

Biilaqe 1

Data over ritten uit
voertulgvolgsystemen

wordt aanqeleverd

RappoÉage en beantwoorden
onderzoeksvragen

Biilaqe 4

Vragenlijst andere
weggebruikers en

omwonenden biiaoe 1

Schematisch overzicht onderzoeksactiviteiten

Ten behoeve van het onderzoek wordt relevante data verzameld om de impact op
de verkeersveiligheid te onderzoeken. Door Dienst Verkeer en Scheepvaart is veel
voorwerk gedaan waardoor al bepaald is welke data noodzakelijk zijn om de
onderstaa nde onderzoe ksvra gen te bea ntwoord en .

. Invloed van RW systeem op verkeersveiligheid
o Verschillendeverkeerssituaties
o Relevanteverkeersdeelnemersl
o Chauffeursvoorrangsvoertuigen

. Mate van overlast
o Overigeverkeersdeelnemers2
o Omwonenden

. Effectiviteit
o Percentage bereikt van relevante verkeersdeelnemers

. Effect op gedrag relevante verkeersdeelnemers

. Effect op rittijden

. Effect op rij dynamiek
o Effect op chauffeur
o Effect op overig personeel
o Effect op patiënt comfort (ambulance)
o Percentage bereikt van relevante verkeersdeelnemers

. Effect op kosten (slijtage, schade, brandstofgebruik) - kwalitatief oordeel
o Advies over parameters (reikwijdte, vorm en geluid van RW signaal) in relatie tot

verkeersveiligheid - kwalitatief oordeel

Vanwege het krappe tijdschema wordt in de offefte aanvraag de o.a. volgende
zaken als uitgangspunt meegegeven :

. een globale planning

. onderzoeksmiddelen

. aanpak van video analyse

. voorstel voor de rappoftage

t Andere verkeersdeelnemers zijn automobilisten die voorrangsvoertuig tegenkomen en RW

signaal zouden moeten ontvangen
2 Verkeersdeelnemers die mogelijk RW signaal horen maar voorrangsvoertuig niet in hun
rijbaan tegenkomen



Bij de opdracht hooft naast het analyseren van de data, projectmanagement,
tussentijds rapporteren aan de werkgroep, tijdig signaleren van risico's en het
opleveren van een eindrappottage in de eerste week van december. De
doorlooptijd komt hiermee op 3 maanden.

5. Offefte aanvraag
Deze offefte aanvraag is voor het uitvoeren van het hierboven beschreven
onderzoek, In de offerte aanvraag is een onderzoeksplan opgenomen waarin
beschreven is hoe het onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit voorkomt
mogelijke misinterpretatie of andere onduidelijkheden die de voortgang van het
onderzoek in de weg kunnen staan. Alle werkzaamheden behorende bij het
verkrijgen van data, verwerken van data, analyseren van data, opstellen van
rappoften, contacten met alle relevante partijen hierover en bijbehorende
projectmanagement vallen binnen de gevraagde werkzaamheden.

Het onderzoek dient eind november te zijn afgerond en een definitief rappott, dat
is besproken met de werkgroep, wordt niet later dan 4 december opgeleverd aan
de stuurgroep.

Aanwijzing voor de bij de offerte toe te voegen begroting:
Aanbieder wordt verzocht om een heldere opbouw te geven van de prijsopbouw.

Bijlagen:
1. meetopzet testfase, voormeting en meting
2. Aanpak videoanalyse
3. Rapportage voorstel
4. Organisatie en omvang van de werkzaamheden
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Bijlage 1: Meetopzet testfase, voormeting en meting

Bij de uitvoering wordt vooral gebruik gemaakt van video-opnames en vragenlijsten/interviews.
Daarnaast komen er gegevens beschikbaar uit de voertuigvolgsystemen bij ambulance en politie.
Ter illustratie van de situatie op kruisingen met een verkeersregelinstallatie (VRI) worden tevens
roodlicht camera beelden van voorrangsvoertuigen bij opgevraagd. Tijdens het door rood licht
rijden kunnen conflictsituaties ontstaan en middels deze rood licht camera beelden kunnen
makkelijker de bijbehorende video opnames geselecteerd worden voor analyse.
Een groot deel van de werkzaamheden betreft het verwerken van de video opnames.
Onderstaand wordt een beeld gegeven van het mogelijke verloop van het onderzoek. Dit beeld kan
nog worden aangepast door inbreng van uit onderzoekende paÊij, de betrokken diensten en door
praktische overwegingen.

In onderstaand schema is aangegeven hoe de meetinstrumenten worden getest en ingezet.
De data en de beelden van de roodlichtcamera's dienen te worden opgevraagd bij de betreffende
dienst. De grijze delen in onderstaande tabel worden aangeleverd.

Testfase
2 weken

Voormeting
3-4weken

Meting met RW systeem
?-4 weken

Afronden
1 week

Data 1 6 9 | 1 ----
Video 3 6 9 1 1-x
Roodlicht 2 6 9 11

Bespreken/
Vragenlijst/
interviews

4 7 10

Rapportage/
versla o

5 I t2
eindraooortaoe

Verklaring van de onderdelen:
Testfase in deze fase worden de bij het onderzoek in te zetten middelen, verwerking en rapportage
getest. Tevens vindt in deze fase de eerste bijeenkomst met de bestuurders plaats. Hierin wordt de
aanpak uitgelegd en wordt middels vragenlijsten informatie van de bestuurders gevraagd.
1. Er moet getest worden of de ritdata uit de voertuigvolgsystemen beschikbaar komt. Deze

data komt beschikbaar via de betreffende dienst. Opdrachtgever (OG) geeft hiervoor de
contactgegevens, Deze dataverzameling start een week voor het plaatsen van de
videosystemen.
De roodlicht camerabeelden van voertuigen van de diensten die meedoen aan de proef
worden vastgelegd. Naar verwachting zal het aantal beelden zeer beperkt zijn. De beelden
van roodlicht camera's zijn naar verwachting slechts incidenteel bruikbaar ter ondersteuning
van de andere bronnen. Aanlevering gebeurt per email. Opdrachtnemer (ON) heeft hiervoor
direct contact met de betreffende politiefunctionaris. OG levert hieruoor de contactgegevens.
De "windscreen" videosystemen worden door de leverancier hiervan in de voertuigen
geplaatst enkele dagen voor een bijeenkomst met de betreffende bestuurders. OG geeft
hiervoor opdracht, De camera's werken alleen als het zwaailicht is aanzet. ON vergewist zich
bij de start van de goede werking van deze systemen. Tijdens het experiment blijven de
videosystemen en onderdelen daarvan in beheer bij ON, De hoge resolutiebeelden van de
twee met geavanceerde camerasystemen uitgeruste ambulances worden aangeleverd door
de betreffende dienst. De inzet van deze systemen ter ondersteuning van de andere video-
opnames gebeurt door de betreÍfende dienst in overleg met ON. ON heeft hierover direct
contact met de contactpersoon van deze dienst.
Bespreking op locatie. Deze is te plannen door ON in nauw overleg met de betreffende
dienst. Binnen enkele dagen na plaatsing van de video systemen is er vervolgens een
bespreking met de betreÍfende bestuurders van deze voertuigen over de opzet van de proef,
het gebruik van de beelden. Hierbij moet duidelijk worden gemaakt binnen welke kaders de
beelden worden verzameld (doel rijgedrag vastleggen reacties andere verkeersdeelnemers)
en hoe met het materiaal wordt omgegaan (alleen voor de proef en niet voor andere doelen
beschikbaar). Een selectie van de opnames wordt getoond aan de bestuurders. Bestuurders
worden gevraagd naar mogelijke knelpunten die over het hoofd gezien worden en naar
probleem kruisingen in het werkgebied. Verder dienen de bestuurders vragenlijsten in te
vullen. De vragenlijsten kunnen op locatie op papier worden uitgedeeld. De vragenlijsten
kunnen worden opgestuurd of via internet ingevuld worden. De interviews zijn
groepsinteruiews. Door de ploegendienst en de verschillende locaties zal het aantal
deelnemers aan deze bijeenkomsten beperkt zijn, Ter informatie van de afwezige collega's

2

3.

4.



zal ON het experiment beschrijven in een folder die op de verschillende lokaties van de dienst
wordt afgegeven.
Op de locatie dient tevens beschikbare informatie over werkrooster/ritstaten te worden
vastgelegd voor de koppeling tussen het rijgedrag (video en data) en de bestuurder ID.
Aangezien de videoapparatuur in de cabine is aangebracht is instemming en medewerking
van het personeel vereist. Naast het vezamelen van data heeft de bijeenkomst het doel om
het draagvlak voor het experiment te vergroten.

5. Verslag. In deze eerste stappen wordt de gehele opzet getest. Eventuele problemen bij de
inwinning van gegevens of in de acceptatie van de bestuurders zouden nu moeten blijken.
Een koÊ verslag over deze fase is vereist.

Voormeting
6. Officiële start van de voormeting van het rijgedrag zonder RW-systeem.
7. Bespreking van de meetresultaten met de bestuurder, vragen naar incidenten die tijdens de

meetperiode hebben plaatsgevonden, opmerkelijke ritten, Voorbereiden van bestuurders op
de meetperiode met RW systeem. Vragen naar verwachtingen bij de bestuurders van de RW
systemen.

8. Rapportage van de voormeting (koft overzicht ervaringen, gebruikte middelen e.d.) en het
opleveren van de gedefinieerde rappoftages over de gehele fase.

Meting
9, Officiële start van de meting van het rijgedrag met RW systeem.
10. Bespreking van de meetresultaten met de bestuurder, vragen naar incidenten die tijdens de

meetperiode hebben plaatsgevonden, opmerkelijke ritten.
11. Nameting, de videoapparatuur blijft nog een aantal dagen werken voordat deze wordt

verwijderd. De dataverzameling blijft echter nog een week doorlopen om mogelijke sterke
veranderingen in rijgedrag na afloop van het experiment op te merken.

t2. Voorlopige en definitieve rapportage van de voormeting (kort overzicht ervaringen, gebruikte
middelen e.d.) en het opleveren van de gedefinieerde rapportages over de gehele fase.

Toelichting op de gekozen meetopzet

Korte testfase
Doel van deze fase is het testen van de onderzoeksinstrumenten en opstarten van het onderzoek
met de bestuurders

Bepalen invloed Hawthorne effect
Door de aandacht voor de bestuurders en het meten zal het rijgedrag worden beïnvloed. Dit staat
bekend als het Hawthorne effect
Bij vergelijkbaar onderzoek in het buitenland (België) is gebleken dat dit effect zo sterk kan zijn
dat het resultaat hierdoor moeilijk interpreteerbaar kan zijn. Door te staÉen met het vezamelen
van rijdata voordat de proef voor de bestuurder feitelijk begint hopen we een beeld te krijgen van
het "nog niet beïnvloede" rijgedrag. Ook door het verzamelen van informatie na afloop van het
experiment kan een beeld gevormd worden van dit eÍfect. Daarnaast zal van een aantal andere
voertuigen die niet meedoen aan de test ter controle dezelfde gegevens worden opgevraagd. De
informatie uit de rijdata uit de track & trace systemen dient te worden opgehaald bij de betreffende
dienst. Hiervoor worden door opdrachtgever afspraken gemaakt met de dienst. ON dient detail
afspraken over ophalen /inzien van de met de dienst zelf te maken.

Effect op het rijgedrag door het verlies van anonimiteit
De bestuurders weten dat zij persoonlijk worden gevolgd. Eerder zijn bij deze beroepsgroep met
groot succes ongevals- en ritrecorders getest. Het rijgedrag werd bij deze testen veel
gelijkmatiger. In de opzet is geprobeerd dit effect te beperken door alleen het rijgedrag met
zwaailicht vast te leggen, te laten zien wat er met de video gebeurt en duidelijke afspraken te
maken over het gebruik. Naar verwachting zal het gevoel geobserveerd te worden langzaam
afnemen.

Verkrijgen van medewerking van de bestuurders
De bestuurders kunnen het verzamelen van videomateriaal frustreren. Het verkrijgen van hun
medewerking door een open benadering en hen te betrekken bij de beoordeling van het materiaal
is van groot belang. Daarnaast is medewerking van dienstleiding vanzelfsprekend ook essentieel.

Beperken van de invloed van individuele bestuurders op het totaal resultaat



Uit eerder onderzoek is gebleken dat enkele bestuurders met sterk afwijkend gedrag het
eindresultaat sterk kunnen beïnvloeden, Juist bij een relatief kleine proef kan dit effect groot ziin'
Dit is een van de redenen dat het vezamelen van informatie over individuele bestuurders en hun
rijgedrag en risicobereidheid van belang is. Daarnaast kan worden verwacht dat RW systeem bij
bepaalde bestuurders een grote wijziging in het rijgedrag te weeg zou kunnen brengen. Dit is een
belangrijk effect dat uit het onderzoek zou moeten blijken.

De onderdelen van het onderzoek zijn hieronder schematisch weergegeven

Analyse rijgedrag uit video
opnames (lncl enkele
roodlicht oonames)

VragenllJsfl g roepsinterviews
met bestuurders

Data over ritten ult
voertuigvolgsystemen

wordt aanoeleverd

Vragenlijst andere
weggebruikers en

omwonenden

Schematisch overzicht onderzoeksactiviteiten

Rapportage en beantwoorden
onderzoeksvragen
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Bijlage 2 Aanpak videoanalyse

De kern van het experiment is de invloed van het RW systeem op het gedrag van de betrokken
bestuurders en het gedrag van de overige weggebruikers. Dit gedrag is met behulp van alleen data
niet te bepalen, het gedrag moet worden gezien en beoordeeld. Om deze reden wordt groot belang
gehecht aan het gebruik van video.
Uitgangspunt bij detail analyse van de videoopnames is dat de gehele rit als voorrangsvoertuig
(VRV) beoordeeld wordt. Bij de Ambulance zijn er twee typen ritten: de uitruk van opstelplaats
naar ongeval en de rit met de patiënt. In dit geval is zogenaamd glijdend rijden ivm comfort van de
patiënt van belang en zal de bestuurder zich dus anders gedragen. Bij brandweer en politie is dit
onderscheid bij Priol ritten niet aanwezig.

In de analyse wordt beoordeeld op het voorkomen van vooraf benoemde conflict situaties, ernst,
gedrag andere verkeersdeelnemers per situatie. Als er geen conflict is wordt er niets geregistreerd
De video staat alleen aan als het zwaailicht aan staat.

Uniforme werkwijze
Het is van het grootste belang dat de beoordelaars op dezelfde wijze hun taak uitvoeren. Van
opdrachtnemer wordt gevraagd om hiervoor adequate maatregelen te treffen. Dit door na een
duidelijke instructie een aantal proef beoordelingen te laten plaatsvinden. De resultaten dienen
onderling te worden vergeleken en "geijkt" , Tevens wordt verlangd dat er meerdere personen op
deze wijze worden getraind. Dit om operationele problemen te voorkomen.
Bij het uitwerken van de video is een goed indexeringssysteem van groot belang. Dit zal in overleg
met OG worden vastgesteld. Hieronder is de verwerking van de video-opnames uitgewerkt.

Aanpak verwerking
Selectie rit

Vastleggen rit data die van belang zijn voor de juiste verwerking : Datum/tijd/ kenteken
voertuig en eventueel ritnummer,
Bestuurder ID, Bijrijder ID
Type rit (Ambu uitruk, Ambu met patient, Brandweer, Politie)
Lengte van de rit en tijdsduur tussen vertrek en aankomst tp,

Start van het beoordelen van de opname van de rit.
Beoordelen of er sprake is van een conflict .

Bepalen binnen of buiten bebouwde kom.
Bepalen type wegsituatie: weg of kruising

Indien het een weg betreft:
Oordeel ernst van het conflict
Vastleggen type wegconflict
Oordeel over de reactie van de andere weggebruikers
Rijsnelheid: oordeel over de rijsnelheid van het VRV net voor het conflict: gepast of
excessief
Opslaan van het videofragment met het conflict

Indien het een kruising betreft:
Oordeel ernst van het conflict
Vastleggen type wegconflict
Oordeel over de reactie van de andere weggebruikers
Rijsnelheid: oordeel over de rijsnelheid van het VRV net voor het conflict: gepast of
hoog
Opslaan van het videofragment met het conflict

Vervolg afspelen opname tot volgend conflicl
Einde van de video
Opslaan van de vastgelegde gegevens, kopie van de videofragmenten met de conflicten en

bijwerken van het overzicht met de verwerkte video's, Toevoegen van kenteken uit de video aan
lijst verzamelde kentekens



Details beoordeling

Het begrip conflictsituatie is als volgt uitgewerkt. In de Zweedse Traffic Conflict Technique gaat

men uit van het moment dat een ontwijkingsactie start. Dit moment wordt aangegeven met de
Time to accident (TA) en is tijdens een observatie te herkennen door een ontwijkende actie zoals

remmen, versnellen of een richtingsverandering van een van de verkeersdeelnemers.

Beoordeling conflict
0. geen conflict (aanwezigheid VRV heeft geen duidelijke invloed)
1. ontwijkingsactie andere verkeersdeelnemer (licht), - bijv. parkeren in de berm, uitwijken,

opzu gaan
2. ontwijkingsactie VRV (licht), bijv inhouden, licht afremmen.
3. zware ingreep van een andere verkeersdeelnemer bijv voor VRV door roodrijden, noodstop

op kruising.
4. zware ingreep van een VRV, bijv. noodstop, inhalen op andere weghelft, rechts inhalen
5. VRV heeft voldoende ruimte (itt tot de andere opties) echter andere verkeersdeelnemer

neemt plotseling deze vrije ruimte in om over te schieten of anderszins de VRV in gevaar te
brengen,

6. botsing met VRV
Bepalen type wegsituatie: weg of kruising
Mogelijke conflictsituatie op wegen :

1. te smal om te Dasseren
2. tegen verkeersrichting in om te passeren
3. inhaalproblemen
4. rijden over vluchtstrook
5. rijden over fietspad

Mogelijke conflictsituatie op kruisingen
Types kruising: 4 Kruisingtypes

1. Kruising met VRI en voorrang
2. Kruising met VRI en ongeregeld
3. Kruising zonder VRI en voorrang
4. Kruising zonder VRI en ongeregeld

Mogelijke conflictsituatie op kruisingen :

1. dwarsconflicten
2. langsconflicten
3. afslaanconflicten

Beoordeling reacties andere weggebruikers:
0. geen andere weggebruikers aanwezig in ruimte om conflict zone heen
1. VRV krijgt ruimte, adequate reactie
2. een of meer verkeersdeelnemers reageren minder adequaat, gaan op rare plaatsten

stoppen, maken onlogische of onveilige keuzes
3. een of meer verkeersdeelnemers vertonen duidelijk paniek gedrag, vertonen extreem

gedrag
4. andere weggebruikers botsen onderling, of andere ernstige incidenten

Rijsnelheid oordeel: VRV gepast of hoog

Status aanpak en details beoordeling
De aanpak van de verwerking en de details van de beoordeling kunnen aan de hand van proef
beoordelingen en opmerkingen van bestuurders van VRV bijgesteld worden.
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Bijlage 3 Rapportage
Algemeen
Hieronder is een schets gegevens van de manier waarop de tijdens de voormeting en de meting
verzamelde gegevens dienen te worden gerapporteerd.
Gevraagd wordt aan ON om van belangrijke effecten die tijdens het onderzoek naar voren komen
de betrouwbaarheid te bepalen.

A. Inleiding
Inleiding over de opzet
Verslag over het verloop van het experiment.
Meetopzet, erva ri n gen, bestu u rders, voertuigen ritten, data bron nen.

B. Resultaten video - conflictanalyse per afzonderlijke dienst: Ambulance, Politie,
Brandweer.

1, aantallen conflicten per ernst categorie

Vergelijking van het aantal conflicten tussen het voorrangsvoertuig en andere
verkeersdeelnemers met en zonder RW systeem, verdeeld over de verschillende
conflicttypes.

Voorbeeld figuur toont het aantal conflicten over een vergelijkbaar aantal ritten en
afgelegde kilometers met en zonder RW systeem. Sterk afwijkende individuele resultaten
zijn bij de video verwerking geanalyseerd en op standaard wijze afgehandeld
Toelichten van de gevonden resultaten eventueel met video stills



2. Invloed van RW systeem op de locatie van de conflicten
a) invloed RW systeem binnen of buiten de bebouwde kom

Waar is de invloed van het RW systeem het grootste binnen of buiten de bebouwde
kom? Met toelichting op de resultaten.

b) Invloed RW systeem op kruisingen en wegen
c) Invloed RW systeem op verschillende kruisingstype
d) Invloed RW systeem op type conflict situatie op kruisingen
e) Invloed RW systeem op verschillende wegsituaties

Als er minder conflicten zijn kan het VRV een gelijkmatige snelheid aanhouden. Dit
wordt binnen de ambulancesector aangeduid met glijdend rijden. Dit is vooral van
belang bij het rijden met een patiënt.

O Ambulanceritten: verschil tussen de uitruk en het rijden met patiënt.
a) overzicht van het aantal conflicten met en zonder patiènt (zonder RW systeem.
b) overzicht van het aantal conflicten met en zonder patiënt (met RW systeem.
c) Nadere analyse van de hierboven gevonden verschillen
Beoordeling reacties andere weggebruikers
Invloed rijsnelheid
Een plotseling opduikend VRV kan bij andere weggebruikers een schrikreactie
teweeg brengen. De rijsnelheid van het VRV in een specifieke situatie kan dus
invloed hebben op het ontstaan van het conflict.

i) Relatie tussen het gedrag van de andere weggebruikers en ernst van het conflict,
lokatie en aard van het conflict.
Onderzocht wordt of veranderingen in het gedrag van de andere weggebruikers
samenhangen met de ernst van het conflict, locatie, en aard van het conflict.Het
zou kunnen zijn dat doordat de weggebruiker de waarschuwing eerder ontvangt
deze beter anticipeeÉ op de nadering van het voorrangsvoertuig en eerder plaats
maakt waardoor er tevens minder conflicten. Dit effect kan afhangen van de locatie
(kruising/ weg, bibuko/bubeko.
De conclusies op dit kunnen mogelijk ondersteund worden door de roodlicht
beelden.

j) Conclusies over de invloed van RW systemen bij deze dienst.
Op welke punten zijn er duidelijke conclusies te trekken.Hierbij de betrouwbaarheid
en de richting van de conclusies aan te geven.

C. Resultaten video - conflictanalyse gemeenschappeliike resultaten.
Grotendeels zal dit een optelsom zijn van de eerdere resultaten per dienst. Echter door
verschillen tussen de diensten zijn niet alle vergelijkingen zinvol.

e)
h)

o



D Toelevering van bewerkte gegevens uit voeÉuigvolgsystemen
Opdrachtgever spant zich samen met ambulance en politie in om de snelheidsgegevens uit
de voertuigvolgsystemen toe kunnen van uit de dienst te leveren aan opdrachtnemer.
Indien dit mogelijk blijkt wordt van opdrachtnemer gevraagd deze informatie op
regelmatige basis op te vragen bij de betreffende dienst,
Hieronder wordt beschreven welke informatie het betreft en hoe deze bewerkt wordt.
De in deze paragraaf beschreven informatie staat los van het verzamelen van ritgegevens
waarmee ON kan bepalen welke bestuurder welke rit gemaakt heeft. Opdrachtnemer zal
hier zelf afspraken over moeten maken met de betreffende dienst,

De gegevens uit de reeds aanwezige voertuigvolgsystemen worden gebruikt als basis voor
het bepalen van veranderingen in het snelheidsgedrag. Door de lage frequentie waarmee
de meetwaardes worden verzameld zijn hieruit geen absolute gegevens te verkrijgen. Wel
kunnen de gegevens dienen als indicatie voor veranderingen in het rijgedrag tijdens de
verschillende fases van de proef. Het betreft hier, zoals bij het gehele onderzoek, alleen het
rijden met het zwaailicht aangeschakeld.
Deze bewerkingen zijn wegens het ontbreken van voertuigvolgsystemen bij de brandweer
alleen mogelijk bij ambulances en politievoerturgen.
We onderscheiden de volgende fases van de proef:

. Nul-fase nog geen video apparatuur aangebracht - ongestoord rijgedrag

. Start test met plaatsing video-apparatuur

. Start voormeting zonder RW systeem

. Start voormeting met RW systeem

. Eindfase proef is officieel afgelopen.(laatste week na het verwijderen van de video)

Bepalen gemiddelde snelheidsoverschrijding tijdens de proef
Uit het voeftuigvolgsysteem is een ruwe rijsnelheid te berekenen. Deze gemiddelde
rijsnelheid wordt vergeleken met de op die positie geldende limiet snelheid. Aangezien
het slechts gaat om een indicatie van de verandering van het snelheidsgedrag tussen
de verschillende fases wordt gebruik gemaakt van een ruwe maat. Deze bestaat uit het
vastleggen van het wel of niet overschrijden van de maximumsnelheid gedurende een
tijdsinterval.

Technische achtergrond van het systeem.
De methode wordt toegepast op de positiegegevens van de aan de proef deelnemende
voeftuigen, Uit de bewerking komen twee waardes (gelijkmatigheid en gemiddelde
snelheid tov limiet) voor de gehele rit met zwaailicht.Verdere informatie over de rit
wordt niet verzameld.
Voor het afregelen van het systeem worden de gegevens gebruikt uit de dataloggers
die in twee ambulances aanwezig zijn.
Voor de realisatie wordt gebruik gemaakt van externe partijen. De onderzoekende
paftij maakt de detailafspraken over het ophalen van de gegevens met de betreffende
dienst. Met behulp van de alzonderlijk ingewonnen videobeelden kan een beeld
verkregen worden over de nauwkeurigheid van deze methode.



E.

Gebruik van de gegevens door opdrachtnemer
ON kan bij het beschikbaar komen van deze gegevens bepalen of er na het installeren van
de video apparatuur grote veranderingen in het rijgedrag plaatsvinden en in welke mate
deze afzwakken tijdens de voormeting. Met dit instrument moet worden voorkomen dat
sterk afwijkende ritten op video worden geanalyseerd.
Bij de vergelijking tussen voormeting en meting met RW systeem kan blijken of de het
rijgedrag gelijkmatiger wordt en de gemiddelde snelheid van de rit toeneemt.
Een gedragsverandering na het beèindigen van het experiment kan worden opgemerkt.

Resultaten van de vragenlijsten aangevuld met de groepsinterviews.
1. Vragenlijst bestuurders VRV
Met de vragenlijst wordt gevraagd naar bestuurders eigenschappen die relevant
kunnen zijn voor zijn rijgedrag zoals zijn risicobereidheid. Daarnaast worden vragen
gesteld om het effect van de RW systemen op stress en vermoeidheid bij de bestuurder
te bepalen.
2. Vragenlijst overigen (andere weggebruikers en omwonenden)
Overzicht van de ervaringen van bestuurders, andere verkeersdeelnemers en
omwonenden.
Na het invullen van de vragenlijst op internet kon men tevens zich opgeven voor een
groepsinterview om ervaringen of meningen uit te wisselen. De belangrijkste conclusies
uit deze groepsinteruiews zijn toegevoegd.

Mate waarin individuele eigenschappen van bestuurders invloed hebben op het
rijgedrag met RW systeem.

Hierbij wordt gekeken of het rijgedrag van bestuurders met bepaalde persoonskenmerken
meer dan andere bestuurders is veranderd door het gebruik van het RW systeem. Eerder
hebben bestuurders die met het RW systeem reden aangegeven (DHV 2008) zich zekerder
te voelen. In andere situaties is gebleken dat bestuurders die zich zekerder voelen geneigd
zijn tot het nemen van meer risico's en het rijden met hogere snelheden. Dit effect
verschilt per bestuurder en hangt samen met persoonskenmerken. Een dergelijk effect kan
negatief werken op de verkeersveiligheid. Door gebruik te maken van de betreffende dienst
afkomstige informatie over wie welke ritten heeft gereden in combinatie met de gevonden
persoonskenmerken en de geanalyseerde ritten kan duidelijk worden of dit effect ook bij
deze bestuurdersgroepen optreedt.

F.



Beantwoording van de onderzoeksvragen

Met behulp van de verwerkte onderzoeksresultaten kunnen de onderzoeksvragen worden
beantwoord.

. 'Invloed van RW systeem op verkeersveitigheid
o Verschillendeverkeerssituaties
o Relevanteverkeersdeelnemers
o ChauÍfeurs voorrangsvoertuigen
Af te leiden uit rappoftage

. Mate van ovedast (uit vragenlijst en groepsinterview)
o Overigeverkeersdeelnemers
o Omwonenden

o Effectiviteit
o Percentage bereiK van relevante verkeersdeelnemers
Af te leiden uit de videoanalyse en de reacties uit vragenlijsten en interviews.

. Effect op gedrag relevante verkeersdeelnemers
Af te leiden uit de rapportage

. Effect op rittijden
Af te leiden uit de bewerkte informatie uit de voeftuigvolgsystemen, tevens te beoordelen op
basis van de video opnames.

Effect op rij dynamiek - Af te leiden uit de video, rijdata en de vragenlijsten en interviews.
o Effect op chauffeur
o Effect op overig personeel
o Effect op patiënt comfort (ambulance bij glijdend rijden)
o Percentage bereikt van relevante verkeersdeelnemers (uit vragenlijst overigen)

Effect op kosten (slijtage, schade, brandstofgebruik) - kwalitatief oordeel
Minder conflicten betekent minder kans op ongevallen en de daaraan verbonden kosten.
Tevens zal zullen de onderhoudskosten afnemen, exacte bedragen zijn hieruoor niet te geven.
Advies over parameters (reikwijdte, vorm en geluid van RW signaal) in relatie tot
verkeersveiligheid - kwalitatief oordeel
Uit het onderzoek zal op basis van de verzamelde ervaringen een beter beeld ontstaan van de
gewenste eigenschappen van het RW systeem
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Bijlage 4: Organisatie en omvang van de werkzaamheden

De omgeving waarbinnen het onderzoek moet worden verricht is complex. Er zijn drie verschillende
diensten. Alle diensten hebben meerdere opstelplaatsen en vestigingen. Het personeel werkt in
ploegendienst. Er is daarom besloten tot een verregaande versimpeling.
Er dient in ieder geval naar gestreefd te worden dat alle bestuurders voorgelicht worden, met als
minimum eis de bestuurders waarvan de videobeelden worden geanalyseerd.

Aan de deelnemende diensten wordt gevraagd om vanuit maximaal twee lokaties met
hulpvoertuigen voorzien van RW systemen te werken. Voor de Brandweer is dit teruggebracht tot
één lokatie. Hierbij hebben de volgende overwegingen een rolgespeeld: Uit de ongevalscijfers
blijkt dat brandweer voertuigen minder vaak bij incidenten betrokken zijn door het andere karakter
van de dienst. Er is bij de brandweer geen informatie beschikbaar uit voertuigvolgsystemen.

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om met de hulpdiensten afspraken te maken
over de briefings, interviews en het invullen van vragenlijsten. Bovendien dient de ON met de
diensten afspraken te maken over het uitlezen en/of verkrijgen van ritdata uit de voertuigen die bij
het experiment betrokken zijn.
Hieronder staat ter illustratie een mogelijke aanpak waarbij de bijeenkomsten en groepsinterviews
bij de start en bij het einde op twee van deze locaties worden gehouden. Er vinden geen
individuele interviews plaats.

Overzicht contacten met bestuurders
Lokaties Test/pilotfase

G\
Voormeting
(7\

Eindbespreking
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Ambulance
UMCG Drenthe
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1
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Lokatie
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X x
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Politie
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1

X X x

Lokatie
2

X X

5
Brandweer
Utrecht

Lokatie
1

x X X 3

Lokatie
2

Totaal aantal
besprekingen/
contacten met
hestr rrrrdercarr

13



Aantal bestuurdens, vragenlijsten en te onderzoeken ritten.

Met de hulpdiensten dienen afspraken gemaakt te worden over het aantal bij het experiment
betrokken bestuurders van de in totaal 40 hulpvoertuigen. Per rit zal duidelijk moeten zijn welke
ritdata bij welke bestuurder hoort.
Naar verwachting zullen er meer bestuurders per voertuig zijn, de totale bestuurdersgroep wordt
geschat op 80-120 bestuurders, welke niet allemaal zullen meedoen aan het onderzoek.

In totaal worden van 360 ritten de video beelden geanalyseerd. Dit zijn gemiddeld 120 ritten per
pafticiperende dienst, waarvan de helft voormetingen en de helft tijdens het experiment met de
RW systemen. Van elke bestuurder worden bij voorkeur minimaal drie ritten in beide periodes
gekozen. Het is van belang om videobeelden van niet te veel verschillende bestuurders te
analyseren en zoals eerder gesteld alleen van bestuurders die gebrieft en persoonlijk geïnterviewd
zijn. Naar verwachting zal het aantal bestuurders waarvan de ritten geanalyseerd worden niet
boven de 60 komen.
Tijdens de verwerking van een rit wordt alleen iets vastgelegd als er sprake is van een conflict.
Naar verwachtíng is het aantal conflicten per video beperkt. Met een gemiddelde ritlengte van 10
minuten kunnen er naar verwachting 2 ritten per uur worden verwerkt. Gestreefd wordt naar het
vastleggen van minimaal 100 conflicten per dienst zowel bij de voormeting als bij de meting.

Afhandeling opname van roodlichtcamera's
Een opname van een roodlicht camera waarop een voor het onderzoek interessant conflict te zien
is kan gebruikt worden om de betreffende rit te selecteren uit de video en databestanden.
Het aantal roodlicht opnames wordt geschat op maximaal 100 stuks waarvan er mogelijk 10 de
aanleiding kunnen zijn voor het nazoeken van de betreffende rit bij de video-opnames. Door dit in
te plannen tijdens de verwerking van de video opnames kan de benodigde inspanning hiervoor
minimaal zijn.

Vra gen I ijsten bestu u rders voo rra n gsvoertu i gen
De door ON op te stellen vragenlijsten zullen vooraf worden getest en worden overlegd met de
OG, De vragenlijst betreft zaken als rijervaring, rijgedrag, stress en werklast en manier waarop zij
de aansturing van het werk ervaren. Bestuurders van VRV's kunnen de vragenlijst via papier en
internet beantwoorden. Er zijn minimaal twee vragenlijsten; één voorafgaand aan de voormeting
en één na afloop van het rijden met het RW systeem. Een derde vragenlijst is gedacht aan het
einde van de voormeting om rijervaringen te verzamelen die relevant zijn voor de analyse van de
videoopnames, te peilen in hoeverre men zich bekeken voelt en en om de verwachting ten aanzien
van het RW systeem te vragen.

Gebruik Internetvragenlijsten overigen
Het opstellen van een Internet-vragenlijst en de verwerking van de antwoorden in de rappoftage
behoren tot de opdracht. Aangezien iedereen bestuurder, omwonende, of andere weggebruiker kan
zijn is gekozen voor een vragenlijst waarin de respondent zelf de voor hem relevante onderdelen
invult, De afhandeling is dus voor alle drie de groepen gelijk. Er is één algemene internet vragen
lijst "overigen".
Hieronder wordt kort ingegaan op de verschillende groepen, anders dan de bestuurders en
bijrijders van hulpvoertuigen.
Ke n te ke n o n d e rzoek ( weg g e b ru i ke rs - bestu u rd e rs )
Bestuurders waarvan het kenteken op de video te lezen is kunnen naar hun ervaringen worden
gevraagd. Tijdens de meetperiode met RW systeem worden minimaal 100 kentekens die tijdens de
ritanalyse op beeld te zien zijn vastgelegd. Deze kentekens worden doorgegeven aan
opdrachtgever. Deze zal de kentekenhouders een brief sturen met het verzoek de vragenlijst op
internet over het gebruik van het RW systeem in te vullen. Het vastleggen van de kentekens is
onderdeel van de verwerking van de videobeelden.
Onderzoek naar overlast van de RW systemen (omwonenden)
Variant van de andere internewragenlijst. Oproep via folder in brievenbus in mogelijk
hindergebied.
Meningen van andere weggebruikers (alle categorieën)
In de publiciteit rond het experiment zal via de media gevraagd worden om te reageren op deze
site. Hierin wordt gevraagd naar de eruaringen met voorrangsvoertuigen, en eventueel de
kennismaking met het RW systeem in de praktijk.



Beschikbare rijdata uit voertuigvolgsystemen systemen
In overleg met Ambulance en Politie komt de data uit het voeftuigvolgsysteem beschikbaar voor
het onderzoek. Het betreft hier de volgende informatie:
Van de aan het experiment deelnemende voertuigen is een overzicht beschikbaar van het aantal
spoedritten met gebruik van optische en geluidssignalen met begin en eindtijden, datum. Tevens
zullen gegevens beschikbaar komen over het snelheidsgedrag van de betreffende voertuigen. OG

en betreffende diensten zullen hiervoor voorzieningen treffen. Gevoelige gegevens zoals namen
bestuurders op specifieke rittten zal ON zelf moeten ophalen bij de betreffende dienst. Deze zijn af
te leiden uit werkrooster en meldingen in het GMS systeem.

Eigenschappen Video systemen
Het video systeem wordt bij de achteruitkijkspiegel, tegen de voorruit geplaatst. Het systeem
neemt op als het zwaailicht aangezet wordt. Een voorbeeld van een video opname is bijgesloten.
Naast beeld worden GPS positie, snelheid, versnellingen en vertragingen van het voertuig
vastgelegd.
In de bijgeleverde editor is bij een verbinding met het internet de plaats van de voertuig op de weg
te zien met behulp van Google maps, Met behulp van de vrij toegankelijk beelden op Internet kan
de situatie ter plaatse desgewenst verder worden onderzocht.
De videoopnames worden opgeslagen op een SD-card. Deze kaarten kunnen circa 30 uur ritdata
verzamelen. Door dat de video alleen wordt opgenomen bij het gebruik van het zwaailicht wordt de
gebruiksduur van een kaaft verlengd. ON dient de momenten waarop de datakaarten gewisseld
moeten worden zelf te plannen.De datakaaften worden door OG ter beschikking gesteld. Bij
gebruik zal door ON op elke kaart het kenteken van het voertuig en de datum worden vermeld.

Staat van tarieven

Overzicht werkzaamheden oo hoofdliinen

1 Plannen detailafspraken, bewaken kwaliteit van de
werkzaamheden, bewaken voortqano
Ondersteunende werkzaamheden: zoals het wisselen van
memorvschiifies, oohalen van detail infomatie bii diensten
Biieenkomsten met bestuurders

2a Opstellen en afhandelen vragenlijst voor bestuurders op
oaoier/internet . oomerkinoen uit qroeosinterviews

2b Oostellen en verwerken aloemene internet vraoenliist

3 Analyse videomateriaal
Ootioneel: Extra Analvse videomateriaal

4 Verwerken verzamelde gegevens tot rapportage en
beantwoo rden on derzoeksvraqen
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Stuu r/werkg roepvergadering.
Donderdag 3 december 2009
van 10:00u - 12:00u,
alle betrokken partijen : 10:30-12:00

Inleiding
Zoals besloten op de vorige stuur/werkgroep vergadering hebben we op aanstaande
donderdag weer een vergadering. Op vezoek van een aantal werkgroepleden starten we om
1O.OOu eerst met een besloten deel waarbij alleen de betrokken ministeries en diensten
aanwezig zijn. Daarna wordt om 1O:3Ou de vergadering uitgebreid met de andere betrokken
partijen.

Agenda:

Start besloten deel L0:00u, gemeenschappelijk deel 10:30u,

Vaststellen definitieve agenda en verdeling agenda punten over beide vergaderdelen

Voortgang van het experiment (installatie, voorlichting, aantal ritten, onderzoek)

Conclusies naar aanleiding Test- en demonstratiedag Assen

Meet- en verbeterplan met TUV Rheinland - eerste conclusies

Verslag en actiepunten vorige vergadering

Verzoek verlenging meetperiode: 2/ 4 weken - consequenties

Rapportage deeloplevering en einde

Agentschap telecom

Terugkoppeling per dienst (politie, brandweer, ambulance)

Terugkoppeling ondezoek voortgang en voorlopige resultaten- Gerben Huijgen

Planning onderzoek en de-installatie

Vaststellen actielijst

Vaststellen volgende datum van de vergadering
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Stu u r/ werkg roepvergaderi n g.
Donderdag 3 december 2009
van 10:00u - 12:00u,
alle betrokken partijen : 10: 30-12:00

-

,r$-'"..?.9-\.

NapríasbÈDqàTqb Attu"
Reoardz Hotel Amot van Niikerk

Inleiding
Zoals besloten op de vorige stuur/werkgroep vergadering hebben we oP aanstaande
donderdag weer een vergadering. Op verzoek van een aantal werkgroepleden staÉen we
eerst met een besloten deel waarbij alleen de betrokken ministeries en diensten aanwezig
zijn. Daarna wordt de vergadering uitgebreid met de andere betrokken partijen.

Agenda:

Besloten deel

Vaststellen definitieve agenda en verdeling agenda punten over beide vergaderdelen

Voortgang van het experiment (installatie, voorlichting, aantal ritten, onderzoek)

Conclusies naar aanleiding Test- en demonstratiedag Assen

Meet- en verbeterplan met TUV Rheinland - eerste conclusies

Verslag en actiepunten vorige vergadering

Verlenging meetperiode: nu 2 weken langer verzoek 4 weken langer.

Rapportage deeloplevering en einde

Vaststellen volgende datum van de vergadering - aanweztgen

Positie Agentschap telecom

Terugkoppeling per dienst - André van Steenvoorden/ Sietse Broekema/ Pascal VetfÈtirt

Terugkoppeling onderzoek data & video, gebruik high res beelden van de diensten zelf,
omgang met roodlichtcamera's - Jan van Hattem

Terugkoppeling bestuurders voorlichting/ Folder en flyer/ interuiew/ vragenlijst - Gerben Huijgen

Planning onderzoek en installatie - overleg

Vaststellen actielijst - aanwezigen



5J

Rijkswaterstaat
Min Ísterie van V e*eer en W atesuat

verslag
Datum
I oktober 2009

Nummer

Blrlage(n)

verslag van

Datum bespreklng

Deelnemers

Afschrlft aan

'O
Na een korte introductie van de twee nieuwe gezichten, begint de vergadering
met een half uur veÊraging door de files. en r, zijn door ziekte geveld en

. en zijn afgemeld. zit namens VenW de vergadering voor.
1. volgende vergaderingen:

26 okt kick-off. Bolsward
4 november 10:00u Nijkerk

3 december:

2. Kick-off
Doel kick off : voorlichting aan het publiek dat een sirene over de radio
kan klinken en welk gedrag gewenst is.
Locatie: Hoofdlocatie is Bolsward met UMCG, official vanuit VenW niet
bekend, nader te bepalen wie opent ism voorlichters, De andere diensten
op eigen locatie met eigen voertuig.

geen vergadering uitwisseling details vooraf
met als voorlopige agendapunten:
Bespreken resultaten tot dan toe, eventuele
problemen, demonstratie 17 nov, proces na
opleveren resultaten, bestemming
apparatuur)
bespreking eerste rapportage
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Actielijst per punt:

1 Vaststellen details volgende vergaderingen -
2 Naam voorlichter VenW -

Overzicht voorlichters -
3 Aanleveren gegevens voor vergunning -

Aanvraag vergunning -
4 Doorsturen vertrouwelijkheidsafspraken
5 Doorgeven situatie Brul OR aan VenW -

Nader afstemmen gebruiksmogelijkheden high res camera's
Navragen details installatie brandweer e.a -
Vinger aan de pols houden bij diensten -
Ideeën voor publieksvoorlichting ondeaoeken en afstemmen
Opstellen kladplanning voor installatie -
Rondmailen huidige opzet L7 november -
Juiste contactpersonen Brandweer/NVBR -

7
8
9

Dienst Verkeer en
Scheepvaart

Datum
8 oktober 2009

Nummef

Paglna 4 van 4
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Bijeenkomst Stuurgroep Flister 27 mei2009

Verslaglegging
Na een korte voorstelronde wordt de status van de beleidsachtergrond van het dossier
Flister besproken door . is dossierhouder/projectleider Flister.
waartoe de minister van Verkeer & Waterstaat opdracht heeft gegeven.
overlegt in deze met beleidscollega's -

respectievelijk BZK.

Doel is een landelijk experiment inefusie+-e'wluatiraf te ronden voor einde 2009. l{et

een radiowaarschurvi
op de verkeersveilisheid.

gafreeds in 2008 opdracht een verkenning uit te voeren naar
Flister. De 1.0-versie laat langer dan gehoopt op zich wachten, maar zal uiterlijk week
23 gerced zijn en zal verspreid worden onder de stuurgroepleden. Tevens zal het
urgent noodzakelijk Plan van Aanpak door eind deze
week, 22,binnen de Stuurgroep worden gedeeld, waarin een aantal essentiële zaken
aan de orde worden gesteld:

' Rollen en verantwoordelijkheden van eenieder zoals hierboven reeds weergegeven

:

o Verkortingaanrijtijden
o Positieve beihvloeding verkeersveiligheid/doorstroming
o Langere termijn berekenen van mogelijke kostenbesparing directe en

indirecte schade. Indirecte schade is schade die ontstaat door/na passeren

van voorrangsvoertuig door paniekreacties overig verkeer
o Langere termijn mogelijke positieve invloed op energieverbruik en slijtage

voorrangsvoertuig
o Comfortlevel passagiers/patiënten vooÍrangsvoertuig



radio zonder antenne in huiseluke omgeving

. Gewenst" "ig"nr"@an 
Flister (werknaam:'Radio-

wq qrcchr ru/in sssvteem' )

Koppeling met door
rondom Voorrangsvoertul gen''- 

voorziet
i-f^mqric rn h t de ambulancezorg.

zal camera's op ambulance inzetten ter evaluatie

Làndelijk experiment zal worden uitgevoerd met 40 eenheden Flister

Flister BY zalhiervoor na ontvangen van het Plan van Aanpak in week 22 een

begroting oPstellen

v&wDVS heeft reeds het inkooptraject voor de-het onderzoekskesten íngezet

Offerte apparatuur en kosten ondèrzoek zijn 'key'-vo9r pu{gettering' Dit zal in het

pvA vermeld worden, zodat de aanvragen officieel via de directies in gang kunnen

worden gezet.

Verdeling eenheden in grote lijnen:

o Ambulancezorg

' Drenthe:9xambu, I xOVDG

' Friesland:9xambu, I xOVDG
o Politie

. zuidHolland Zuid verdelen over driehoek Hendrik Ido Ambacht,

Dordrecht en Zwijndrecht

o Brandweer

' 2 xAmersfoort TankautosPuit

' 3 xUtrechtTankautosPuit

' I xHOVD
' lxOVDUtrecht
' I x Autoladder (RET) Utrecht

. Kick-off pro"f g.**st, septembet i11g, in Bolsward, thuisbasis Tweede

Kamerlid w

cameratoezichtProject BZK en

post in Bolsward'

Concluderend
De aantallen zijn bepaald. Deze w - r ..
Aanpak weergegeven, alsmede de n bU

de vêrantwoordelijke directies bin

kunnen worden.

-it 
t" urtngen rapport 'verkeersveiligheid

waar mogelijk nog van sPecifieke

I

!

I

I

I

Volgende bijeenkomst: A,mpt van Nijkerk, Nijkerk'
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Bijeenkomst Stuurgroep Flister 27 mei2009

A --!,,Ázin.

Verslaglegging
Na een korte voorstelronde wordt de status van de beleidsachtergrond van het dossier
Flister besproken door is dossierhouder/projectleider Flister,
waartoe de minister van Verkeer & Waterstaat oodracht heeft gegeven.
overlegt in deze met beleidscollega's
respectievelijk BZK.

Doel is een landelijk experiment ine{usie$evah*atie-af te ronden voor einde 2009. I|et

op de verkeersvei lieheid.

gaf reeds in 2008 DHV opdracht een verkenning uit te voeren naar
Flister. De 1.O-versie laat langer dan gehoopt op zich wachten, maar zal uiterlijk week
23 gereed zijn en zal verspreid worden onder de stuurgroepleden. Tevens zal heÍ
urgent noodzakelijk Plan van Aanpak door . eind deze

week, 22,binnen de Stuurgroep worden gedeeld, waarin een aantal essentiële zaken
aan de orde worden gesteld:
. Rollen en verantwoordelijkheden van eenieder zoals hierboven reeds weergegeven

:

o Verkortingaanrijtijden
o Positieve beihvloeding verkeersveiligheid/doorstroming
o Langere termijn berekenen van mogelijke kostenbesparing directe en

indirecte schade. Indirecte schade is schade die ontstaat door/na passeren

van voonangsvoertuig door paniekreacties overig verkeer
o Langere termijn mogelijke positieve invloed op energieverbruik en slijtage

voorrangsvoertuig
o Comfortlevel passagiers/patiënten voorrangsvoertuig



r Gewenste eigenschappen en specificaties van Flister (werknaam: 'Radio-

uit tr bt"ngen rapport 'Verkeersveiligheid
' KopPeling met door

rondom Voorrangsvoertuigen'
I

I

I

I

I

I

waar mogelijk nog van sPecifieke

informatie m.b.t. de ambulan cezor g'
bekij ken. gtee++an++jaet-is

n ter evaluatie

Landelijk experiment zalworden uitgevo t 40 eenheden Flister

Flister BV zal hiervoor na ontvangen van het Plan van Aanpak in week 22 een

begroting oPstellen
VéWpVS heeft reeds het inkooptraject voor de-het onderzoekskosten ingezet

Offerte apparatuur en kosten ondàrzoek zijn 'key'vo9r pu{gettering' Dit zal in het

pvA vermeld worden, zodat deaanvragen officieel via de directies in gang kunnen

worden gezet.

Verdeling eenheden in grote lijnen:

o Ambulancezorg

' Drenthe: 9 xambu, I xOVDG

' Friesland:9xambu, I xOVDG
o Politie

. zuidHolland Zuid verdelen over driehoek Hendrik Ido Ambacht,

Dordrecht en Zwijndrecht

o Brandweer

' 2 xAmersfoort TankautosPuit
. 3 xUtrechtTankautosPuit

' I xHOVD
' I xOVDUtrecht

Ampt van Nijkerk' Niikerk.

' I x Autoladder (RET) Utrecht

. Kick-off proef gewenst, septemberi00g, in Bolsward, thuisbasis Tweede

Kamerlid ' 
waar een combinatie gemaakt kan worden met

cameratoezichtproject BZK en ll+iste+-dc statiouet'ing van een trictt*'e ambulance

post in Bolsward.

Concluderend
De aantallen zijn bepaald. Deze worden in het deze week te verwachten Plan van

Aanpak weergegeven, utr-"d" de vervolgstappen, wa9rm9: de officiële aanvragen bij

de verantwoordelijke iirecties binnen BiK en Y &W ingediend en onderbouwd

kunnen worden.

Volgende bijeenkomst:



56

Stand van zaken Sirene op de Radio, JvH2l nov 2009.

I Vertragingen bij het experiment
Problemen bij installatie. Door problemen bij UMCG en Brandweer met het vrij plannen

van voertuigen uit active dient voor installatie zijn de laatste voertuigen pas in week 4

van de meting met Flister geihstalleerd. Redenen hiervoor zijn algemene vertraging bij
installatie door inbouwperikelen die pas in de praktijk naar voren kwamen, zoals

aansluitproblemen, voedingsproblemen en de benodigde installatietijd van de Flister per

voertuig. Verder is er soms een beperkt aantal operationele voertuigen beschikbaar
waardoor uiplannen voor een dienst lastig is.

Ook zijn bij de test- en demonstratiedag punten naar voren gekomen die verbetering
behoeven. Indien haalbaar zal de verbetering in de verlening nog worden uitgebruid op

een beperkt aantal voertuigen.

2 Uitstel
Er is besloten tot het maximaal vier weken langer doonijden met de Flister. Dit geldt niet
voor alle diensten/voertuigen. In verband met de rapportage en de feest dagen wordt de

proef geleidelijk in deze vierweken beëindigd. De einddatum verschuift daarmee van27
okt naar l8 december.
Schema:
Week van ma 7 december:

stop R'dam rijnmond verwijderen camera's,
eind van deze week stop KLPD rond l0 dec.

Vragenlijsten aan bestuurders Politie - Flistermeting in de week van I dec.
Week van 14 dec

Stop Brandweer en Ambulance. Vragen lijsten in de week van 7 dec
Uitzondering zijn eventueel gemodificeerde voertuigen van Ambulance, deze rijden
tot het laatst mogelijk moment maar stoppen ook voor of op l8dec.

3 Oplevering rapportage:
3 dec voorbeeld rapportage
Dinsdag 12 jan 

.

Di l9 jan eindconcept rapportage naar ;

26 januari rapportage klaar
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Riikswaterstaat
Ministeri e v an V erkeer en W atersmat

verslag

Verslag van

Datum bespreking

Deelnemers

Afschrift aan

De vergadering is opgesplitst in twee delen waarbij gestart wordt met de
overheden en later de andere partijen aanschuiven.

Aangezien het de eerste keer is dat bij de vergadering aanwezig kan zijn
wordt een introductieronde gemaakt. hrerin komt ook per partij aan de orde hoe
zij in het project zitten en hoe zij tegen de recente ontwikkelingen in het project
aankijken. De agendapunten komen hierbij vanuit verschillende gezichtpunten
aan de orde. Hierbij worden een aantal zaken opgemerkt.

l. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen reacties op het verslag binnengekomen, Het verslag wordt verder
niet behandeld.

2. Test- en demonstratiedag Assen.
Het aantal weggedrukte zenders en het bereik viel tijdens de test sterk tegen.
Met name bij de ambulances waren deze punten beneden de maat. Dit is
bevestigd door metingen die daarna uitgevoerd zijn door
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Bij de politie- en brandweerwagens speelt dit probleem minder door de
andere inbouw methode. Naar aanleiding van deze problemen wordt de twijfel
ultgesproken over de waarde van de metingen met de ambulances.

3. Het experiment
Met name vanuit de politie wordt aangegeven dat tijdsdruk waaronder het
experiment plaatsvindt als te hoog eryaren waardoor de verantwoorde
uitvoering van het experiment op een aantal punten gevaar kan lopen. De
daarop volgende discussie heeft de volgende uitkomst. Vanuit V&w wordt
gesteld dat dit onderzoek wordt voortgezet tot 18 december. Hierbij worden
de gegevens in de loop van december binnen gehaald. Te beginnen met die
diensten en voertuigen die een voldoende aantal weken gereden hebben.
Voor een aantal voertuigen die pas laat zijn ingebouwd zal de einddatum zo
laat mogelijk zijn. Verder worden een op aantal ambulances de antenne
anders gemonteerd zodat het Flistersignaal goed wordt uitgezonden. De
voertuigen waarop verbeteringen worden ingevoerd zullen zolang mogelijk in
het experiment rijden. Aangezien de gegevens alle in december/ begin januari
moeten zijn geëvalueerd wordt het exacte moment van gegevens ophalen en
daarmee stoppen van het experiment voor die dienst/dat voertuigbepaald
door het onderzoeksbureau in overleg met de betreffende dienst.

4. Resultaten TUV metingen
Na het aanschuiven van de Flister BV en I&o Research worden de resultaten
van de TUV metingen teruggekoppeld door De TUV adviseert om, naast
het aanpassen van de antenne inbouw bij de ambulance, het vermogen van
de Flister op te voeren naar een niveau boven de landelijke zenders. Dit
niveau is 7OV /m op 10 meter afstand.
Het benodigde vermogen van de Flister bedraagt dan 100mw in tegenstelling
tot de 10mw waarmee nu wordt gereden. Dit ook de waarde die bij de vorige
proef in november/ december 2008 gehanteerd werd door Brandweer en
UMCG. Deze waarde ligt onder in de vergunning toegestane maximale
waarde. Het bereik moet hiermee maximaal op 250 meter komen,

5. Stuurgroep
In de stuurgroep wordt besloten wordt tot het aanpassen van een beperkt
aantal voetuigen. Deze zullen echter ook uiterlijk op 18 december stoppen.
Met I&o Research zal worden overlegd hoe de gegevens van deze voertuigen
in de proef worden opgenomen. Basis voor het onderzoek zijn de gegevens
met de nu gebruikte instelling. Dit omdat het aantal gegevens met de nieuwe
instelfing beperkt zal zijn. Prioriteit wordt gegeven aan het aanpassen van
voertuigen die veel ritten maken, Er wordt er vanuit gegaan dat het vergroten
van het bereik ook bij een beperkt aantal waarnemingen duidelijk op te
merken moet zijn.

6. Vervolg metingen
TUV ; s'middags worden voertuigen van Brandweer, KLpD , politie Rotterdam
Rijnmond gemeten op bereik en verdere werking.

7. Terugkoppeling
Terugkoppeling onderzoek; geeft een toelichting op het
vooronderzoek en het aantal waargenomen conflicten. De verwerking van de
video's loopt naar wens,

Dlenst Verkeer en
Scheepvaart

Datum
4 december 2009

Nummer
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8. Voorlichting
Effect voorlichting, uit de resultaten van de webregistratie blijken de
publiciteitsacties redelijk effectief. Met name het optreden van de Politie
Rotterdam Rijnmond op lokale media heeft voor een duidelijke piek op de
website gezorgd. Er wordt wel gestreefd naar een hoger aantal ingevulde
vragenlijsten van omwonenden en overige bestuurders.

9. Rechten
Gebruik slogan Sirene op de radio en !sirene! op het venster van de auto
radio. Alle aanwezigen stemmen ermee in dat zowel de slogan als het tekst en
beeld op het autoradio display beschikbaar moeten zijn voor
radiowaarschuwingssystemen in het algemeen en niet geclaimd kunnen
worden door een leverancier. Ook Flister BV stemt hiermee in.

1O. Overige afspraken
Verdere afspraken, na niet alle punten van de agenda uiWoerig behandeld e
hebben wordt de vergadering besloten. Gezien de lopende acties wordt
afgesproken verdere uitwisseling over de voortgang per email te doen. De
volgende vergadering zal naar verwachting in januari zijn hierbij zal de
voorlopige rapportage worden besproken. Deze zal slechts kort voor de
vergadering beschikbaar zijn.

Dlenst verkeer en
Scheepvaart

Datum
4 december 2009

NummeÍ
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Rijkswaterstaat
Ministerie va n V erkeer en W atersuat

verslag

Verslag van

Datum bespreking

Deelnemers

Afschrlft aan

Na een korte introduktie van de twee nieuwe gezichten, begint de vergadering
met een half uur vetraging door de files, zijn door ziekte geveld en

zijn afgemeld. Jan zit namens VenW de vergadering voor.
1, volgende vergaderingen:

26 okt kick-off. Bolsward geen vergadering uitwisseling details vooraf
4 november 10:00u Nijkerk met als voorlopige agendapunten:

3 december:

2. Kick-off

Bespreken resultaten tot dan toe, eventuele
probfemen, demonstratie t7 nov, proces na
opleveren resultaten, bestemming
apparatuur)
besprekin g eerste rapportage

Doel kick off: voorlichting aan het publiek dat een sirene over de radio
kan klinken en welk gedrag gewenst is,
Locatie: Hoofdlocatie is Bolsward met UMCG, official vanuit VenW niet
bekend, nader te bepalen wie opent ism voorlichters, De andere diensten
op eigen locatie met eigen voertuig.
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VenW voorlichter heeft het voortouw, moet echter samen met de diensten
de voorlichting vormgeven. Voorbeelden van de vorige kick-off worden
door Toine aangeleverd aan de voorlichters,
Huidige ideeën: Er wordt een persbericht opgesteld met informatie over
tijden en plaatsen waar 26 okt de Flister van start gaat. Pers kiest zelf
wat ze er meedoen. Te benaderen partijen: ANP, dagbladen, regionale
bladen; W: NOS, RTL, regionale omroepen.

Planning : voorlichting :

8,9 oktober: Voorlichters aan elkaar koppelen en verzamelen lijst van
voorlichters - Naam voorlichter V&W deze
week bekend
Verzamelen lijst van voorlichters -

16 Oktober: voorstel persbericht van voorlichters
23/23 okt: versturen persbericht (te bepalen door voorlichters)

Vergunning
Vergunning wordt aangevraagd door Min VenW, volgens de template die
aangeleverd wordt door Flister BV (deze week). Hierbij wel de
kanttekening dat dit voor VenW een onverwachte extra taak is. Proces
wordt deze week in gang gezet, loopt via DGMo. Voertuigenlijst als
bijlage, regio heel Nederland, tijdduur minimaal 6 weken vanaf 26
oktober. Er is aan de vergunning een rapportageverplichting verbonden.

hebben gesproken met de vereniging van commerciële
omroepen VCR. Deze staan achter het experiment.

Terugkoppeling situatie per dienst.
Bij alle diensten is het project in volle gang. De volgende bijzonderheden
zijn te melden:
Politie - opsturen afspraken over vettrouwelijkheid naar
Brandweer - OR uitspraak per 14 oktober
UMCG nu 11 camera's in voeÊuigen, per vandaag waarschijnlijk 18 stuks.

Terugkoppeling data, video, gebruik high resolutiebeelden.
Bij alle diensten zijn de benodigde aanpassingen voor het verkrijgen van
de voeÊuigdata gerealiseerd (op een ambulance na). Van alle diensten is
de data reeds verwerkt KLPD ijlt nog na maar wordt vandaag of morgen
gerealiseerd. De sirene blijkt in veel gevallen erg kort ingeschakeld te
worden. Dit heeft effect op de camera.
Vanwege de inschakelverschijnselen van de videocamera is deze nu in alle
voertuigen geschakeld achter het zwaailicht.
Roodlichtbeelden, op basis van de camerabeelden zal gekeken worden op
welke plaatsen het opvragen van beelden zinvol is. Daarna wordt het
opvragen afgestemd met
High Resolutie beelden. Bij UMCG en R'dam Rijnmond (PORR) start een
project met high resolutie camera'. Eventueel gebruik van deze beelden is
aan strenge beperkingen onderhevig per dienst zal gekeken worden wat
er mogelijk is.

Dienst Verkeer en
Scheepvaart

Datum
8 oktober 2009

Nummer

4

5.
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6. Terugkoppeling onderzoek :

UMCG: briefing en gesprekken met bestuurders geweest, (ook gevraagd
naar wat zij als gevaarlijke situaties beoordelen, dit om scherper te zijn
bij de verwerking van de video) verder infomatie via intranet en folder,
plus kaart in voetuig. Eerste vragenlijsten retour 32 van de 118
bestuurders.
Politie (PORR en KLPD) briefing via de eigen dienst. Verder via Folder en
voertuigkaart. Vragenlijsten beschikbaar via Internet en op papier.
PORR nog beperkte respons
KLPD geen respons
Brandweer heeft wel camera's, maar geen briefing ivm situatie OR. Of er
een kaart in het voeÊuig is achtergelaten is onbekend - wordt gecheckt

Bestuurders informatie nog niet van diensten ontvangen. Wordt gevolgd
door

Publieksvoorlichting
Naast de publieksvoorlichting via de media wordt het wenselijk geacht om
extra de mogelijkheden tot extra voorlichting aan het publiek te
onderzoeken. Wordt opgepakt door ism voorlichters.
Als ideeën zijn genoemd:

TV programma (wegmisbruikers ed) -
Folder op tanksstations
ANWB
VVN
Borden langs de weg in de regios'.
Publiekswebsite

vraagt info op.

Inbouw Flister
De Flisters komen volgende week in kleine partijen beschikbaar voor
inbouw, De Flisters mogen in geen geval aan voor 26 oktober. Het
inschakelmoment kan daarna per dienst verschillen afhankelijk van het
verloop van de voormeting. Volgende week zal een voorlopige klad
planning worden opgesteld ( ..
Elke dienst moet voor 26 oktober minimaal 1 voertuig ingebouwd hebben.
Flister zorgt voor zo spoedig mogelijke levering van de schema's ter
voorbereiding van de inbouw per dienst,

Demonstratie / test
Als uitwerking van de afspraken met het Belgische Ministerie zal er door
VenW op 17 november een demonstratie/ test georganiseerd worden op
hetTT circuit van Assen. Het programma is op hoofdlijnen besproken
details zullen worden gemaild ( ). Aan alle diensten wordt gevraagd om
deel te nemen met minstens een voeftuig. Dit wordt toegezegd mits
inzetbaarheid dit toelaat. Deze gelegenheid biedt ook de gelegenheid om
aan de betrokken koepelorganisaties en de leiding van de deelnemende
diensten het effect van de Flister te demonstreren. Elke dienst kan hier
circa tien - twaalf mensen opgeven voor deelname.
Betrokkenheid koepels: gaat na wie officieel namens Brandweer
Nederland moet worden benaderd als vervanger van Herman, geeft
het contact bij de NVBR door,

Dlenst VeÍkeer en
Scheepvaart

Datum
I oktober 2009

Nummer

7.

8.

9.
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Actielijst per punt:

1 Vaststellen details volgende vergaderingen -
2 Naam voorlichter VenW -

Overzicht voorlichters -
3 Aanleveren gegevens voor vergunning -

Aanvraag vergunning -
4 Doorsturen vertrouwelijkheidsafspraken
5 Doorgeven situatie Brul OR aan VenW -

Dlenst Verkeer en
Scheepvaart

Datum
I oktober 2009

Nummcr

7
8
9

Nader afstemmen gebruiksmogelijkheden high res camera's
Navragen details installatie brandweer e.a -
Vinger aan de pols houden bij diensten - - -* t
Ideeën voor publieksvoorlichting onderzoeken en afste-men
Opstellen kladplanning voor installatie -

Rondmailen huidige opzet t7 november -

Juiste contactpersonen Brandweer/NvBR -
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Verclaglegging
heeft de heer - n.a.v. hun vezoek formeel de

proef met Flister in Nederland te mogen volgen. Na een korte voorstelronde wordt de status van het
dossier Flister besproken.

. . geeft aan dat de officiële offertebeantwoording van de firma Flister is

onfuangen en tevens goedgekeurd. Op dit moment is de concept-opdrachtbrief gereed. .

geeft aan zo snel mogelijk de officiële opdracht aan de firma Flister te verstrekken zodat
begonnen kan worden met de produKie van 40 Flister-systemen. Vanzeltsprekend is het
cruciaal de organisatie geselecteerd is die het ondeaoek gaat uiWoeren, alsmede de inbouw
van de systemen.

. De diensten dragen zelf de kosten voor de inbouwen . r-:'.'; zeggen toe dit te
kunnen regelen en zullen verder samen met gaan kijken naar middelen voor de
inbouw met Politie. gaat tevens zijn directeur vragen via de Raad
van Hoofdcommissarissen e.e.a te versnellen voor budget inbouw politie. Per voeftuig liggen
de inbouwkosten rond de €675,00.
. zullen verder in overleg gaan met HDS (
over (fi nanciën) inbouwtraject.

. stelt dat bij de eerste aanbiedingsronde tbv het ondeaoekstraject er nog
geen opdrachtgever is geselecteerd; DHV heeft zich teruggetrokken door personeelstekoft en
TNO heeft vooralsnog nog geen goede insteek weergegeven. heeft nu alles verder eerst
zeff tot in detail uitgewerkt en heeft een nieuwe aanvraag onder 7 partijen uitgegeven.
Beantwoording hiervan is op 3 augustus a.s.. In diezelfde week zal ook direct een opdracht
worden verstrekt door V&W.
Onderzoek moet wordt uitgevoerd met mobiele camera's, MMlocator en Moboxen. Hiervoor
zijn middelen nodig. Gedeelte hiervan wordt gefinancierd door V&W. geeft aan nog
overtollige Moboxen te hebben en overlegt met Herman of de brandweer deze kan
gebruiken.

legt de volgende planning neer:

Plannino Onderzoek RW systemen
Week Datum Activiteit
31 Ma 3 aug 8:00u Binnenkomst offertes en

selectie opdrachtnemer
onderzoek

38 14 seot Testfase



39 21 seot
40 7R sent
41 5 okt
42 12 oK
43 19 oK 4e week voormeting vervalt bij

voldoende data, wordt gebruiK
voor eerdere start of
inbouwoerikelen

44 26 oK Staft riiden met Flister

45 2 nov
46 9 nov
47 16 nov 4e week rijden met Flister

verualt bii voldoende data
48 23 nov Opstellen rapportages en

beantwoording
onderzoeksvraoen

49 Ma 30 nov
Vr 4 dec

Opleveren eindrapportage en
beantwoording
ondpzoeksvraoen

50

o

a

ziet wat beren op de weg m.b.t. dataverzameling en privacy. Hij zal z.s.m. een interne
projectorganisatie op te zetten om vragen te kunnen beantwoorden. Mocht de uitkomst zijn
dat Zuid-Holland-Zuid problemen ziet, zijn er altijd andere korpsen die zéker willen.

. maken een 'levende'actielijst in Excel a.d.h.v de voorgelgde actielijst door

3enaamd 'Afspraken ten beheove van het experiment Flister'en mailt deze rond.
V&W maakt een A4-tje met opzet rondom communicatie bij de start van de proef.
De heer heeft met . een aanspreekpunt om met een delegatie uit België te komen
kijken naar een statische test met Flister. Tevens bestaat er de mogelijkheid met hulpdiensten
mee te rijden.

. komen met een datumvoorstel voor een volgende bijeenkomst ergens medio
Augustus.
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Riikwaterstaat
Min isterie ya n V erkeer en W aterstaat

verslag

Verslag van

Datum bespreklng

Deelnemers

Afschrlft aan

De vergadering wordt geopend door met een korte introductie,
een kort voorstelrondje en het vaststellen van de agenda.
Vanuit de projectleiding wordt nogmaals er opgewezen dat de zendvergunning per
37/12is afgelopen. De diensten wordt gevraagd om met BZK over de
Flisterapparatuur te overleggen. Apparatuur van V&W zoals de camera's dient aan
V&W geretourneerd te worden. Eventuele open posten over en weer worden
buiten dit overleg tussen V&W en betrokken dienst besproken.

Hierna werd de gelegenheid geboden aan de aanwezigen om een korte reactie op
het rapport te geven.
De reacties van de diensten zijn hieronder samengevat.

- algemeen wordt het rapport beoordeeld als een grondige weergave van
het verrichte onderzoek, waardoor het ook lijvig en (te) omvangrijk is
geworden.

- de conclusies over de gevolgen van het gebruik van de Flister voor de
verkeersveiligheid zouden duidelijker naar voren moeten komen. Met
daarbij aangegeven wat feitelijk, op basis van de vezamelde data wel en
niet geconcludeerd kan worden.
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- De antwoorden op de vraag van de operationele diensten voor de
gevolgen voor de rittijden was niet duidelijk terug te vinden in het
rapport.

- Bij de bespreking van de snelheden deze relateren aan de voor die dienst
geldende brancherichtlijn. En in het algemeen waar relevant meer
rekening houden met dienstspecifieke zaken (bijvoorbeeld type voertuig,
werkgebied, taak van de dienst)

- De rapportage over de snelheden graag meer focussen op het rijden met
en zonder Flister en de verkeersveiligheidseffecten daarvan.

- De uitvoering van het project heeft te lijden gehad van de grote tijdsdruk
waaronder het werd uitgevoerd. Het project heeft wel tot veel leerpunten
geleid, maar door allerlei beperkingen blijft het nu lastig om eenduidige
conclusies te trekken.

- Vanuit de ambulancezorg werd benadrukt dat de reactie van de bijrijders
positief was.

- Over het effect van het rijden met een Flister met een groter vermogen is
slechts summier gerapporteerd.

- De meningen van meerijders bij de brandweer zijn niet onderzocht.
- Het effect van de Flister op conflicten die optreden achter het

voorrangsvoertuig is onbekend.

Vanuit de producent van de Flister werd aangegeven dat
- De conflictdefinitie en de wijze van rapporteren van de snelheid werd niet

duidelijk gevonden. Teven was er kritiek op de vragen rondom de
bestuurderseigenscha ppen.

- De effecten van het verhogen van het bereik van de Flister worden
gemist. Bij KLPD bleek uit contacten met de bestuurder dat zij met het
oude vermogen reeds effect meten.

- Voor wat betreft het bereik van de Flister is er een verschil tussen wat
laboratoriumproeven meten, en wat in de werkelijkheid kan worden
bereikt.

- Bij het weergeven van de reacties van de omwonenden wordt de nadruk
gelegd op de negatieve reacties waardoor de Flister ongunstig naar voren
komt.

- Uit de vezamelde reacties van weggebruikers blijkt dat 20olo aangeeft
eerder te zijn gewaarschuwd via de radio dit punt wordt onvoldoende
benadrukt.

- Het aantal bestuurders dat naar de radio luistert is 80o/o. Het rappoÍt
hanteeÊ twee waarden 4Oo/o en 80o/o.

- Hoe kan er gemeld worden dat er alleen met sirene wordt gereden;
technisch zou dat niet mogelijk moeten zijn.

- Achteraf was meer toezicht gewenst op de inbouw vanuit de leverancier.
- De geschetste variatie van het bereik berust is volgens de leverancier op

een onjuiste interpretatie van de meetgegevens van de TUV.
- De vraagstelling zou, conform de Kamervragen, moeten zijn of de Flister

geen negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid. Nu lijkt het rappoÊ
te worden toegeschreven naar het beantwoorden van de vraag dat Flister
positieve effecten op verkeersveiligheid zou moeten hebben.

Vanuit beleid wordt aangegeven dat de verkeersveiligheidsvraag uit een aantal
aspecten bestaat die in de rapportage duidelijk behandeld moeten worden.

Dienst Verkeer en
Scheepvaart

Datum
5 februarl 2010

Nummef

o
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- Wat zijn de gevolgen voor het rijgedrag van de bestuurder van het
voorrangsvoertuig, hoe gaat deze met de Flister om, gaat de bestuurder
onveiliger gedrag vertonen?

- Wat zijn de gevolgen voor de andere weggebruikers, hoe gaan deze met
het waarschuwingssignaal om, wat zijn hun reacties?

- Hoe veel mensen worden bereikt uit de doelgroep en wat is de verhouding
met diegenen die wel worden bereikt maar voor wie het
waarschuwingsignaal niet relevant is.

- Waarom kiezen we niet voor een stilte signaal i.p.v. een sirene. Het
signaal op de radio helpt niet bij de bepaling van de richting waar het
voorrangsvoertuig vandaan komt.

Vanuit verkeersveiligheid wordt toegelicht dat:
- De invloed van de bestuurders op de verkeersveiligheid veel groter is dan

andere factoren. Daarom is het belangrijk om te kijken wat de werking
van de Flister op verschillende groepen bestuurders is.

- De veiligheid wordt bepaald door de kritische groepen bestuurders.
- De betrouwbaarheid van het Flistersignaal beperkt is.

- Het gebruik van de Flister de chauffeur een vals gevoel van zekerheid kan
bieden, waardoor deze meer risico neemt.

- De onWangende bestuurder ook op de waarschuwing via de radio kan
gaan veÉrouwen en minder gaat opletten.

- Validiteit van het Flistersignaal een probleem is, onterechte
waarschuwingen verliezen hun kracht.

In verschillende bewoordingen kwamen bovengenoemde punten terug in de
discussie rond de presentatie. Vanuit de projectleiding heeft dit geleid tot de
reactie die hieronder is weergegeven.

- het onderzoek was gericht op het bepalen van de effecten op de
verkeersveiligheid van voorrangsvoertuigen. Hierbij is gekozen voor een
brede benadering waarbij beeld, lokatie, snelheid en
bestuurderseigenschappen en meningen zijn gemeten. Gevolg is dat er
verschillende data van verschillende aard zijn, die niet zonder meer met
elkaar kunnen worden vergeleken.

- Bij het beoordelen van de verkeersveiligheid zijn aspecten zoals conflict
met andere weggebruikers, bestuurderseigenschappen en bestuurders
zelfrapportage en rijsnelheden onderzoekstechnisch algemeen
geaccepteerde middelen. Een deel van de gebruikte vragen wordt ook
binnen andere bestuurdersgroepen gebruikt en maakt vergelijking van
deze groep bestuurders met andere bestuurders mogelijk.

- het onderzoek is bemoeilijkt door operationele factoren bij de
deelnemende diensten en beperkte medewerking bij het invullen van
vragenlijsten, ritlbestuurderslijsten en groepsinterview. Vanuit de
projectleiding wordt niet verwacht dat een langere termijn voor het
onderzoek hier veel verbetering in zou hebben gebracht. Voor het invullen
van de eindvragenlijst is een extra maand gegeven zonder dat dit tot
meer resultaat heeft geleid.

- De meningen van de inzittenden bij de brandweer was geen
onderzoeksvraag. Gezien het beperkte aantal uren dat er gereden is door
de brandweer en medewerking aan de bestuurdersvragen lijst zou dit
achteraf gezien niet tot resultaat hebben geleid.

Dienst Verkeer en
Scheepvaart

Datum
5 februarl 2010

Nummer
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- Afstellingen, eigenschappen, kwaliteit en inbouw van de gebruikte Flister
apparatuur zijn de verantwoording van leverancier en de betreffende
diensten.

- Naar aanleiding van de resultaten van de test- en demodag zijn in
opdracht van projectleiding metingen aan de apparatuur gedaan ten einde
meer inzicht te krijgen in de eigenschappen en verbetermogelijkheden.

- Het onderzoek naar de effecten op het rijgedrag van bestuurders is

momenteel nog niet volledig afgerond.

Conclusies projectleiding ten aanzien van de rapportage
- Het rapport in een nieuwe versie zal scherper aangeven wat er wel en wat

er niet kan worden geconcludeerd over de effecten op de
verkeersveiligheid van de Flister.

- De antwoorden op de andere vragen worden doorgelopen op hun
formulering.

- Bij beide punten zal waar relevant rekening gehouden worden met
verschillen tussen de diensten.

- De formuleringen ten aanzien van het rijgedrag worden gefocust op de

verkeersveiligheidseffecten van de Flister waarbij rekening wordt
gehouden met het voorkomen van ongewenste interpretaties over zaken

die niet direct met de invloed van de Flister te maken hebben'
- Technische aspecten die van invloed zijn op de werking en effecten van de

Flister zoals de variatie van het bereik onder verschillende
omstandigheden zullen nader in beeld worden gebracht.

Procesmatige afspraken :

- I en O rondt het rapport volgens bovenstaande conclusies af'
- De diensten zullen de gelegenheid krijgen om te reageren op de nieuwe

versie. De wijze waaroP dat gebeurt, door middel van een vergadering of
via de email zal nog worden bepaald.

- Er wordt er naar gestreefd de nieuwe versie in februari af te ronden.

Dlenst Verkeer en
Scheepvaart

Datum
5 februarl 2010

Nummer
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Bijeenkomst Stuurgroep Flister 27 mei2009

Verslaglegging
Na een korte voorstelronde wordt de status van de beleidsachtergrond van het dossier Flister
besproken door is dossierhouder/projectleider Flister, waartoe de

minister van Verkeer & Waterstaat opdracht heeft gegeven. - -- overlegt in deze

met beleidscollega's van VWS respectievelijk BZK. Doel is een

landelijk experiment inclusief evaluatie af te ronden voor einde 2009.

gaf reeds in 2008 DHV opdracht een verkenning uit te voeren naar Flister. De
1.0-versie laat langer dan gehoopt op zich wachten, maar zal uiterlijk week23 gereed zijn en

zal verspreid worden onder de sfuurgroepleden. Tevens zalhet urgent noodzakelijk Plan van
Aanpak door eind deze week,2Z, binnen de Stuurgroep
worden gedeeld, waarin een aantal essentiële zaken aan de orde worden gesteld:

. Rollen en verantwoordelijkheden van eenieder zoals hierboven reeds weergegeven
o In eerste instantie te testen aspecten van Flister, zoals:

o Verkortingaanrijtijden
o Positieve beihvloeding verkeersveiligheid/doorstroming
o Langere termijn berekenen van mogelijke kostenbesparing directe en indirecte

schade. Indirecte schade is schade die ontstaat door/na passeren van
voorrangsvoertuig door paniekreacties overig verkeer

))
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Bijeenkomst Stuurgroep Flister 27 mei2009
o Langere termijn mogelijke positieve invloed op energieverbruik en slijtage

voorrangsvoertuig
o Comfortlevel passagiers/patiënten vooÍrangsvoertuig

o Gewenste eigenschappen van Flister (werknaam: 'Radio-waarschuwingssyteem')
. Koppeling met door uit te brengen rapoort 'Verkeersveiligheid

rondom Voorrangsvoerftrigen'. -

nog van specifieke informatie m.b.t. de ambulancezorg.

- waar mogelijk

o Rijkswaterstaat zal in later stadium inzet Flister bekijken. Doel van dit jaar is
positieve invloed bij gebruik Flister testen.

. , zal camera's op ambulance inzetten ter evaluatie

. Landehjk experiment zal worden uitgevoerd met 40 eenheden Flister
o Flister BY za| hiervoor na ontvangen van het Plan van Aanpak in week 22 een

begroting opstellen
. V&W/DVS heeft reeds het inkooptraject voor de onderzoekskosten ingezet
. Offerte apparatuur en kosten onderzoek zijn 'key' voor budgettering. Dit zal in het

PvA vermeld worden, zodat de aanvragen officieel via de directies in gang kunnen
worden gezet.

. Verdeling eenheden in grote lijnen:
o o'3"'ïïÍif"t, 

e x ambu. l x ovDG
' Friesland:9xambu, I xOVDG

o Politie
Zuid HollandZfid verdelen over driehoek Hendrik Ido Ambacht.
Dordrecht en Zwijndrecht

" "*Ïïïfir"nïï*fftf:;';o"n
' I xHOVD
r I xOVDUtrecht

I x Autoladder (RET) Utrecht

. Kick-off proef gewenst, september 2009, in Bolsward, thuisbasis Tweede Kamerlid
waar een combinatie semaakt kan worden met cameratoezicht-

project BZKen Flister.

Concluderend
De aantallen zijn bepaald . Deze worden in het deze week te verwachten Plan van Aanpak
weergegeven, alsmede de vervolgstappen, waarmee de officiële aanvragen bij de
verantwoordelijke directies binnen BZK en V&W ingediend en onderbouwd kunnen worden.

Volgende bijeenkomst: 15 juli 2009, 10.00uur, Ampt van Nijkerk, Nijkerk.

.'Jr\'
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Voorwoord

..Dlt rapport geeft-de neerslag van een verkènning naar de veiligheidssituatie van

vobrraRgsvoertuigen. Dê'aanlelding hieruoor ls toenemende belangstelling voor

nieuwe waarschuwlngssysternen. De vraag bf zulke nieuwe systemen ingevoerd

moeten worden, moet kunnen worden beantwoord op basls van een aantal criteria

.die gehanteerd worden om een goede voor- en nadelenbalans op te maken.

De invulling van de criteria moet worden geschraagd door kennis. De beschikbare

kennis is in dit rapport gebundeld als achtergrondinformatie bij het opzetten van

een experiment. In dit experiment wordt de invloed op de verkeersveiligheid van

een nieuw waarschuwingssysteem voor voorrangsvoeftuigen bepaald. Tijdens het

opstellen v-an het rapport is duidelijk geworden dat de kennis van de

veiligheidssituatie van voorrarigsvoertuigen in Nederland in de praktijk nog beperkt
is. Dit rapport geeft de stand van zaken weer op het moment van publiceren.

o
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Inleiding

Er is belangstelling voor nieuwe waarschuwingssystemen zoals de Flister, een
zender die wordt ingebouwd in hulpverleningsvoeftuigen, die het geluid van nabije
autoradio's onderdrukt, en een boodschap kan geven. Door deze belangstelling
komt de verkeersveiligheid van voorrangsvoertuigen opnieuw ter sprake. Om de
bijdrage aan de verkeersveiligheid van een nieuw waarschuwingssysteem te kunnen
bepalen en om een dergelijk systeem optimaal te kunnen toepassen is het inzicht in
de h u idige verkeersveiligheid van voorrangsvoertuigen noodza kelij k.
In dit rapport wordt eerst verkend wat er over de verkeersveiligheid van
voorrangsvoertuigen bekend is en welke factoren hierbij een rol spelen.
Daarna wordt ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van
radiowaarschuwingssystemen en met welke onderzoeksopzet de bijdrage aan
verkeersveiligheid kan worden bepaald.

In het eerste hoofdstuk wordt ingaan op de wettelijke regeling van
voorrangsvoertuigen en hoe bestuurders van deze voeftuigen hiermee omgaan. De

beschikbare informatie over ongevallen en invloedfactoren worden besproken in het
tweede hoofdstuk. In hoofdstuk drie volgt een overzicht van de mogelijke
conflictsituaties in. Op basis van de literatuur worden de stadia van waarneming
geschetst in hoofdstuk vier. Deze stadia worden toegepast bij het beschrijven van
de mogelijkheden voor een radiowaarschuwingssysteem in hoofdstuk vijf. In
hoofdstuk zes wordt vervolgens nagegaan hoe de eigenschappen van een dergelijk
systeem zouden moeten worden ingevuld.
In hoofdstuk zeven worden de eigenschappen van een op proef toegepast
ra diowaa rschuwin gssysteem besproken,
Hoofdstu k acht vat de bela ngrijkste verkeersveiligheidsaspecten van
voorrangsvoertuigen samen en plaatst het gebruik van nieuwe
waarschuwingssystemen in perspectief.
In hoofdstuk 9 wordt de onderzoeksopzet voor het beproeven van de invloed van
een radiowaarschuwingssysteem op de verkeersveiligheid voor een
voorrangsvoertuig op hoofdlijnen uitgewerkt. Het rappoft eindigt met conclusies in

hoofdstuk 10.
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Wettelijke regeling en de praktijk

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt kort ingaan op de wettelijke regeling van
voorrangsvoertuigen. Vervolgens wordt nagegaan hoe bestuurders van deze

voertuigen hiermee omgaan en wat de invloedsfactoren zijn.

Wettelijke regeling voorrangsvoeÉuigen
De gebruikers van het systeem zijn bestuurders van voorrangsvoertuigen volgens
artikel 29 RVV. Deze door de Minister aangewezen hulpverleningsdiensten voeren
blauw zwaai- of knipperlicht en een twee- of drietonige hoorn om aan te geven dat
zij een dringende taak vervullen. De voorschriften betreffende het blauwe zwaai- of
knipperlicht en de meertonige hoorn worden door de Minister vastgesteld. Per 1
maart 2009 zullen deze voorschriften worden aangepast.

In RVV paragraaf 20 voorrangsvoertuigen aft 50 is aangegeven dat: weggebruikers
moeten bestuurders van een voorrangsvoertuig voor laten gaan.

In toelichting op het RW is duidelijk aangegeven dat de combinatie van blauw
zwaai-of knipperlicht en een meeftonige hoorn verplicht is. Bij gebruik van één van
de twee is er geen sprake van een voorrangsvoertuig. Ingevolge artikel 91 van het
RVV mag een voorrangsvoertuig afwijken van de voorschriften van het RVV voor
zover de uitoefening van de taak dat vereist. De bestuurder van het
voorrangsvoertuig blijft verantwoordelijk voor zijn rijgedrag.
In de brancherichtlijn die per gebruikende dienst wordt gehanteerd worden de

afwijkingen benoemd en deels begrensd. Hoewel op hoofdlijnen de verschillende
brancherichtlijnen met elkaar overeen komen, zijn er verschillen in bewoordingen op
te merken, De ernstigste ongevallen met voorrangsvoertuigen vinden plaats bij het
door rood licht rijden van voorrangsvoeftuigen. Deze situatie is als volgt verwoord in

de verschillende brancherichtlijnen :

Roodlicht negatie:
. Bij het rijden door rood licht moet de maximale voorzichtigheid worden

betracht. De maximale snelheid dient hierbij lager dan 20km/u zijn en

bovendien mag het rijden door rood licht geen onnodig risico opleveren voor
de overige weggebruikers, IBrancherichtlijn optische en geluidssignalen
brandweer, herziene druk vastgesteld eind 20031.r

. Bij het negeren van rood licht wordt extra alertheid betracht en wordt de

snelheid zodanig aangepast dat het voeftuig tot stilstand gebracht kan
worden binnen de afstand die vrij is en te overzien. Bestuurders van
voorrangsvoeftuigen moeten om voorrang vragen en niet nemen'
IBrancherichtlijn optische en geluidssignalen Spoedeisende medische
hulpverlening, heziene druk vastgesteld januari 2OO8l2.

. Een rood verkeerslicht wordt slechts stapvoets genegeerd. Bij het negeren
van het rode verkeerslicht dient de bestuurder van het voorrangsvoeftuig er
vanuit te gaan dat de andere weggebruikers hem niet hebben opgemerkt en

hem dus mogelijk niet voor laten gaan, Daarom wordt zonodig gestopt.

IBrancherichtlijn verkeer Politie, november 20O5]3.

o
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In de bewoordingen wordt gesproken over snelheden van stapvoets tot maximaal
20km/u. Opmerkelijk is dat in de ambulancerichtlijn een specifieke aanwijzing voor
de rijsnelheid bij door roodlicht rijden ontbreekt.
In alle gevallen is de bestuurder van het voorrangsvoertuig verplicht om
verantwoordelijk met zijn uitrzonderingspositie om te gaan.

1.3 VoorrangsvoeÉuigen in de praktijk
In het TNO rapport ITNO TM-04-C032,25 aug 2004,Alferdinck e.a., hfd 3] 4komen

uit interviews met bestuurders van verschillende diensten een aantal
probleempunten naar voren :

. de prioriteitbepaling van een oproep kan verschillen tussen meldkamers

. bij bestuurders zijn veranderingen in wetgeving niet altijd bekend
o een hoofdcommandant mag de gebruiksregels deels naar eigen inzicht

invullen
. het is onduidelijk of de situatie op de weg (drukte) van invloed mag zijn op

het gebruik van signalen
. het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van het gebruik van de signalen voor

de concentratie van de bestuurder, het gedrag van de medeweggebruikers
(schrikreactie), de patiënt (invloed op de toestand) en andere aanwezige
collega's

o er bestaat onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid bij een ongeval.
Tevens wordt gemeld dat er vaak met optische signalen wordt gereden maar zonder
geluid. Verder blijkt dat er ook gebruik gemaakt wordt van optische en
geluidssignalen zonder dat daar vanuit de centrale toestemming voor verleend is.
Hiervan wordt niet altijd melding gedaan. De betere geluidsisolatie van voertuigen,
harde muziek of het gebruik van de mobiele telefoon maakt dat waarneembaarheid
en lokaliseerbaarheid van het voorrangsvoertuig afneemt. Dit kan bij detectie op het
laatste moment leiden tot een schrikreactie bij de medeweggebruikers, Zeker bij
een schrikreactie weten mensen niet goed welk gedrag wordt verwacht, en dan kan
juist een verkeerde manoeuvre worden uitgevoerd.
Aandachtspunten die genoemd worden ter verbetering van deze situatie zijn
opleiding, training, regelmatige bijscholing en hertoetsing van bestuurders van
voorrangsvoertuigen, en meer flexibiliteit in de regels. De onderzoekers maken in
het rapport nog de opmerking dat door enkele bestuurders de maxima die gesteld
worden aan de overschrijding van de snelheidslimiet als richtlijn worden
geïnterpreteerd.

In het rapport komt verder de behoefte naar voren om het rijgedrag in combinatie
met het gebruik van signalen in het voertuig vast te leggen. Dit komt ook terug in
de aanbeveling aan de brandweerkorpsen om ongevalregistratiesystemen in
uitrukvoertuigen te monteren [1]. Ervaringen met dit soort systemen bij de
politiekorpsen Rotterdam en Haaglanden laten een schadereductie van 20-30o/o
zten.
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Op de manier-waarop een voorangsvoertuig zich door het verkeer beweegt zijn een

grloot aantal factoren van Invloed. Deze kunnen worden verdeeld in een aantal

nlveàus:' ' A. Bedrijtsniveau (cultuur, regels, procedures)
. Hoe wordt riJEedrag beÍen
o Welke fomièle regels gelden er (brancherichtlljn)
. Welke informele regels spelen er

: . Hoe strikt wordt er op naleving toegezien
. Ziln de procedures transparant;'uiWoerbaar en begrijpelijk
. Werkdruk en afrekencultuur

B. Personeelsniveau
. Opleiding, kennis, bijscholing
r Ervaring

' . Instellíng, attitude
. Omgaan mèt emoties

C. Uitvoeringsniveau
. Problemen tijdens de uiWoering van de taak (materieel, techniek)
. Communicatie
. Omstandigheden onderweg (weer, omleiding, file)
o Gedrag van andere weggebruikers
. Overtredingen, fouten, slips, lapses

Paglna 12 van 49



2

2.1

Verkeersveiligheldsaspecten | 30 maart 2OO9

ongevallen met voorrangsvoertuigen en invloedsfactoren

Inleiding
Een landelijk overzicht van alle ongevallen met voorrangsvoertuigen ontbreekt
vooralsnog. De landelijke cijfers op basis van de politieregistratie (Bron) zijn niet
volledig door onderregistratie. Uit de beschikbare gegevens is ook het gebruik van
de signalen niet eenduidig af te leiden. Voor ambulance, politie en brandweer
worden hieronder de beschikbare gegevens besproken.

Ongevalbetrokkenheid am bulances
Vanwege het gebrek aan gegevens is een uitvraag gedaan onder de ambulance
regio's over de gerapporteerde incidenten.
Van 7 van de 24 regio's zijn over 2007 gegevens onwangen over 144 van de in
totaal 685 ambulances in Nederland . (2to/o).
De 7 regio's rapporteren 27 incidenten met signaalvoering. Het betreft hier alle
soorten incidenten (dood, letsel, materiële schade) Hiervan heeft het merendeel
(80o/o) plaatsgevonden tijdens het aanrijden. In het algemeen betreft het vooral
materiële schade. om een inschatting te maken van de verschillen tussen de
verschillende ambulanceregio's is gebruik gemaakt van een landelijk overzicht,
op basis v_an de publicatie "Ambulance in-zicht, 2007" van Ambulancezorg
Nederlands is de conclusie te trekken dat op belangrijke parameters de verschillende
regio's sterk overeenkomen. wel zijn er duidelijke verschillen in aantallen A1
oproepen (spoedeisende oproepen met signaalvoering) tussen de vier grote steden
en de andere regio's. Bij een A1 oproep wordt grote waarde gehecht aan het zo snel
mogelijk ter plaatse zijn van de ambulance. Dit wordt gemeten met de tijdprestatie-
parameters: aannametijd, uitruktijd en aanrijtijd. onderstaande tabel 1 geeft een
overzicht van de landelijk gemiddelde tijdprestatie-parameters.

Tabel 1: Tijdprestatie-paramqters A1 oproepen
Tijdsduur aanname en
uitqifte A1 ritten

1,79 minuut Tijd tussen opnemen telefoon
en alarmeren ambulanceream

Uitruktijd 1,5 minuut Tijd tussen ontvangen
ritopdracht en veftrek

Aanrijtijd 6,51 minuut Tijd tussen vertrek en
arriveren bii bestemminn

Responstijd 9,73 minuut Tijd waarin de patiënt is

bereikt
Bron: "Ambulance in-zicht, 2007,, van Ambulancezorq Nederland

De gegevens die zijn verkregen van de regio's zijn aangevuld met de gegevens uit
bovengenoemde publicatie. Hieruit zijn de volgende gegevens afgeleid:
Een ambulance rijdt gemiddeld circa 20.O0Okmfaar met signaalvoering. op basis
van de beperkte gegevens kan slechts een zeer ruwe schatting worden gemaakt van
het aantal incidenten met signaalvoering per afgelegde kilometer. Deze schatting
komt neer op één ongeval per 170.000-21O.OOO km met signaalvoering. Dit is circa
twee maal zo hoog als het aandeel ongevallen van een personenauto.
In een rapport opgesteld om te komen tot een onderbouwing voor het toekomstige
ouderenbeleid zijn bij ambulance diensten6 interviews afgenomen bij 8 ambulance
diensten.

2.2

Pagina 13 van 49



Verkeersveillgheidsaspêcten | 30 maart 2OO9

Dit type voertuig systeem heeft volgens Levick het voordeel ten opzichte van een
videosysteem dat het effectiever is, minder opdringerig is en minder overhead
heeft . IHazard Analysis,,
Voorbeelden van implementaties van videosystemen zijn te vinden op internet
Ihttp : //www. driveca m. com/] 1a

Verenigd Koninkrijk
Naar aanleiding van kamervragen is onderzoek naar ongevallen met ambulances
verricht. Dit leverde de volgende overzichten op:

Table Í Number oÍ accidents invofuing vehicles classiíigd as having an ambulance body type in Great Britain, l9g9-
2004

z00r

Dah $pplied by dre oepartnent Íor TnnspoíL Road Staiislics 5.

Fatal s 6

SaÍious 32 4l
Sfight 273 322

Totrl 314 369

5

38

289

332

5

24

31r

3{0

't0

36

319

365

I

33

2t0
306

Table 2 Number oÍ casualties.Írom accidents involving vehicles classified as having an ambulance body
type in Great Britain, 1999-2004

1999 at00

c

53

537

5S5

Includes htalltios in oóer vehicles also involvad in dre accidont.

Ook bij dit onderzoek bleek het lastig voldoende cijfermateriaal te achterhalen. Het
aantal mensen dat omkomt bij een ongeval met een ambulance wordt hier afgezet
tegen het totaal aantal doden in het verkeer in de UK, zijnde 3201 doden in 2005.
[Ambulance and aeromedical accident rates during emergency retrieval in Great
Britain,

België

:.;, i PMID> 1 843447311s

Om het risico van een ongeval met een ambulance tijdens een spoedrit te bepalen
is een vragenlijst verstuurd naar 37 diensten. De respons bedroeg g4olo.
De uitkomsten over de periode 1992-1996 waren voor een ongeval 1 per 52.000
km, voor een ongeval met aanzienlijk letsel I per 214.000 km, en voor een botsing
waarbij de ambulance zeer zware schade had 1 per 250.000 km. De meeste
ongevallen vonden plaats bij het voeren van voorrangssignalen (660/o), waarbij
andere motorvoertuigen betrokken waren (72o/o), ongeveer 50o/o van de ongevallen
vond plaats overdag bii goed weer op een droge weg. slechts bij vier diensten
krijgen de bestuurders een opleiding in defensief en veilig rijden. Het gebruik van
autogordefs was bij 21 diensten voorgeschreven (72o/o). Ambulances met airbags en
met ABS worden respectievelijk bij slechts I (2go/o) en 13 (45olo) diensten ingezet.

Fstal

Serious

Slight

folsÍ

5
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I
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'll
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De gegevens bevestigen dat het risico van een ongeval met een ambulance hoog is

en dat de bestaande maatregelen om de kans op een ongeval en de gevolgen
daarvan te beperken niet optimaal zijn.
[Collisions involving mobile intensive care unit vehicles in Flanders, Belgium.
Calle P, et al 1999;6(4):349-53116

In een bespreking van twee studies wordt geconcludeerd dat het aanpassen van de
rijstijl en de inzet van blackboxes leiden tot een grote veiligheidswinst terwijl er
nauwelijks sprake is van significant langere rittijden.
IHow to modiÍy the risk-taking behaviour of emergency medical services drivers? De
Graeve Koen et al, 2003117

Duitsland
Uit onderzoek naar de ongevallen in 1998 met voertuigen voor medische noodhulp
(NEF) en ambulances (RTW) is naar voren gekomen dat deze voertuigen drie maal
vaker betrokken zijn bij ongevallen met letsel dan andere personenwagens. Het
merendeel van de ongevallen met hulpvoertuigen (41,9o/o) gebeurt op kruisingen.
Bij ongevallen met gewone personenvoertuigen ligt het aantal ongevallen op
kruisingen op 20,2o/o. Het ongevalrisico voor voertuigen voor medische noodhulp ligt
5 maal hoger dan voor gewone personenauto's. Voor de grotere ambulances is het
ongevalrisico 3 maal hoger.

Aantal doden en oewonden bii onoevallen met ambulances
Totaal aantal
rtêrconên

Inzittenden ambulance (RTW)

Lichtoewonden 335 161
Zwaarqewonden 57 19
Doden 7 2

Totaal 399 182
Voertuiqaantallen : 6,583 Ambulances oo 41.673.787 Personenauto's

[Zur Unfallbeteiligung von Notartzeinsatzfahrzeugen und Rettungswagen im Jahre
19981r8
Uit een aanvullend onderzoek blijkt dat de veiligheidsvoorzieningen voor het
medisch personeel in het voertuig niet voldoende bescherming bieden bij een
ongeval. Dit geeft een extra hoge kans op letsel of overlijden. [Einzelversuch zur
Untersuchung des Crashverhaltens von Rettungswagen]1e
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2.3 Ongevalbetrokkenheid politievoertuigen
Gegevens over ongevallen met politievoertuigen met signaalvoering zijn nauwelijks
voorhanden. De ongevalregistratie van 2003 meldt 130 ongevallen met politieauto

met optisch en/of geluidssignaal. De mate van onderregistratie is hierbij onbekend.

Recente cijfers zijn niet beschikbaar.
Wel is recent de schade van politieauto's in het nieuws gekomen (zie bijgevoegde
persberichten). Om het aantal ongevallen en de schade terug te dringen wordt door

de Politie ingezet op opleidingen om de rijvaardigheid te verbeteren.
Het mogelijke effect van een dergelijke opleiding zal sterk afhangen van de opzet'
Bij bestuurders van gewone personenauto's bleek het volgen van een rijopleiding
die puur gericht was op voertuigbeheersing (snel manoeuvreren en stoppen) een

negatief effect te hebben. Bij deze bestuurders leidde de opleiding tot
zelfoverschatting. De opleiding zou ook gericht kunnen zijn in het verbeteren van
het anticiperend vermogen van de bestuurder en het verhogen van de rij-discipline
in het opvolgen van de brancherichtlijn.

Naast de nadruk op opleidingen wordt ingezet op de invoering van
ongevaldatarecorders (EDR) om de juiste toedracht van incidenten te achterhalen.
De inzet van deze apparatuur blijkt zeer effectief in het terugdringen van het aantal
ongevallen en het verminderen van het schadebedrag. Ondanks uitspraken van de

Raad van Hoofdcommissarissen op dit punt blijft de invoering hiervan echter achter.

Ongelukken met politiaaulo's. 17 maaft j.l. in de Volkskrant
Van onze verslaggever 8 '. ,-::

AMSTERDAM - Bij ongevallen met poliuevoertuigen zijn in drie jaar tien agenten en een burger
omgekomen en raaKen 440 burgers en 43 politiemersen gewond, De totale (leEeF en materiële)
schade bedroeg 46 miljoen euro.
Dit blijK uit een landelijk ovenicht van ongevallen met politievoertuigen in de jaren 2005-2007. De

politie inventariseerde voor het eerst alle schadegevallen, na een verzoek van de Volkskrant op basis

van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De cijfers over 2008 zijn nog niet beschikbaar.

De Nederlandse Politiebond (NPB) trok in 2006 aan de bel over het grote aantal ongelukken waaóij een
politievoertuig is bekokken. Dat leidde tot een nieuwe, aanvullende rijopleiding voor alle agenten die
politieauto's besturen. Tot nu toe is er geen grote belangstelling voor de speciale rijlessen. Van de

twintigduizend agenten die eryoor in aanmed(ng komen, zaten er vorig jaar twaalfhonderd in de

lesauto. Voor dit jaar is hetrelfde aantal aangemeld, terwijl de Politieacademie capaciteit heefbvoor het
tienvoudige.
De Nederlandse politie beschiKe in 2007 over 13.254 voertuigen (9.838 personenauto's, 1.829

bestelwagens en 1.487 motoren). In dat jaar reed de politie 8.301 keer schade door eigen schuld. Dat

betÍoffen zowel parkeerschades als emstige ongelukken, Een jaar eerder waren er met 180 voertuigen

minder 90 schadegevallen meer,
Van de gemiddelde jaarlijkse schade, ruim 15 miljoen euro, kan 2,3 miljoen euro worden verhaald. De

WA-venekering neemt zo'n 3,4 miljoen voor haar rekening. De kostenpost voor de politie bedraagt 10,6

miljoen per jaar.
De inventarisatie is niet uitputtend. Zo is niet uitgezocht bU hoeveel aanrijdingen de politie al dan niet
terecht gebruik maaKe van zwaailicht of sirene. Evenmin is bekend hoe vaak een agent strafrechtelijk is

vervolgd voor het veroozaken van een ongeluk.
Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) heeft eerder laten weten zich zorgen te maken over de vele

verkeersongevallen met politievoeÍtuigen. Ze wil dat alle politiekorpsen vanaf 1 januari 2010 deelnemen

aan de landelijke rijvaardigheidstainlng.

o

o
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Persber:cht Politie Noord Brabant, 18 maart 2OO9

Schades omlaag dankzu rijopleidingen in Brabant-Noord

De politie Erabant-Noord heeft mede dankziJ haar rijopleidingen de schade door aanrijdingen van

dienstvoertuigen aan derden drastisch kunnen terugbrengen.

Hogere rijvaardigheid

Politiemensen zitten dag en nacht langs de weg en moeten rijden onder de meest uiteenlopende

omstandigheden. Het rijden met gebruik van optische- en geluidssignalen naar spoedeisende meldingen

onder alle omstandigheden is daar een goed voorbeeld van. Van de gemiddelde agent wordt daarom

een hogere rijvaardigheid vereist.

Plan

In 2005 startte een projectgroep onder de naam "Veilig thuiskomen in Brabant-Noord" met plannen

voor een nieuw type rijopleiding, Uitgangspunten waren daaóij o.a. risicoperceptie, risicobewust

gedrag, schade-en ongeval preventie, integratie van de rijopleidlng in de

beroepwaardigheidstrainingen, training on the job. De Politieacademie kon op dat moment niet voldoen

aan onze wensen, nameliJk Eainen in het eigen werkgebied. In tegenstelling tot de academie wilde de

regio Brabant-Noord rijbaining geven in het eigen werkgebied. Voordelen daarvan zijn geen

ongewenste reistijd, coaching in de praKijk en niet op een circuit en training in hetrelfde type

surveillancevoertuig.

PrakUjk

Politiemensen in de regio Brabant-Noord zijn de afgelopen periode middels interne communicatie en e-

learning bewust gemaakt van de gevaren die aan het rijden onder uitlopende omstandigheden

verbonden zijn. In juni 2008 is Brabant-Noord gestart met de werkellJke rijopleiding. Vooralsnog is 3

jaar uitgebokken om 860 politiemensen te laten deelnemen aan de nulmeting en voortgezette

rijopleiding. Inmiddels zijn sinds die tijd al 350 van deze mensen opgeleid. Het opleidingstraject zal

vermoedelijk sneller zijn afgerond. De ruopleiding wordt gegeven door instructeurs van de

Politieacademie in het eigen werkgebied van de agent. De auto blijft op het moment van de instructie

gewoon inzetbaar voor de surveillancedlenst, dus er gaat geen reistijd verloren en de collega blijft

inzetbaar, Als vervolg op de rijopleiding komen er op termun nog verdere applicaties.

Collega's die vanaf de politieopleiding komen krijgen sowieso een rijopleiding van drie dagen, waarbij

surveillancetechnie(vaardigheden, achteruolgingsprocedure en het rijden met optische-en

geluidssignalen getraind wordt.

Schadebedragen

In 2005 bedroeg de schade veroozaaK door dienstvoertuigen aan derden nog € 86.000,=, na een

gestage daling zUn is het schadebedrag in 2008 teruggebracht naar € 11.600,= (peildatum llt!2008)
Een aantal politieregio's hebben inmiddels belangstelling getoond voor het Brdbantse model.

On gevalbetrokken heid brandweervoertu igen
Ook op dit punt is nauwelijks cijfermateriaal beschikbaar. De ongevalgegevens uit
2003 laten 10 ongevallen met brandweerauto met geluidssignaal zien.
Verdere gegevens zijn niet beschikbaar.
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Combinatie-ongevallen
Een apaÊe categorie ongevallen is die waar meerdere voorrangsvoertuigen elkaar te
laat opmerken of waar de burger het eerste voorrangsvoeÊuig wel opmerkt en

ruimte geeft, om vervolgens op het tweede voertuig te botsen'
Dit kan worden geïllustreerd met twee voorbeelden van Internet.

AT5 ,20 juni 2008

Enorme chaos door ongeval brandweerauto

Een brandweerwagen heeft vrijdagochtend op

de hoek van de Admiraal de Ruyterweg en de

Bos en Lommerweg rond 09.00 uur voor
enorme chaos gezorgd. De brandweerauto

reed volgens getuigen met zeer hoge snelheid

naar een melding in de Gibraltarstraat en

kwam bijna in botsing met een politieauto.

Deze werd net ontweken, maar de

brandweerwagen ramde vervolgens een

vrachtauto die aan het lossen was. De

brandweerauto schoot door en reed een snackbar binnen. Vier inzittenden van de

brandweerwagen hebben nek- en hoofdletsel opgelopen, De bestuurder raakte bekneld en

moest uit het voertuig worden bevrijd.

December L4,2006 vier gewonden blj aanrijdinq met politieauto

Bij een aanrijding met een polltleauto in Venlo zijn woensdagochtend vier mensen lichtgewond

geraakt. Het politievoertuig was met sirene en zwaailicht onderweg naar een melding, toen het

rond 10.50 uur werd aangereden door een bedrijfsauto op de Burgemeester van Rijnsingel.

Dat meldt de politie.

De politieauto reed achter een ambulance, die eveneens met signalen onderweg was naar een

reanimatie. De bedrijfswagen verleende, komende vanaf de Stalberweg, nog wel voorrang aan

de ambulance. Het politievoertuig, dat vijftig meter achter de ambulance reed, werd door de

bestuurder echter over het hoofd gezien.

Zowel de bestuurder en bijrijder van de politieauto als twee inzittenden van de bedrijfsauto

liepen lichte verwondingen op. Allen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Conclusies
Door de gebrekkige registratie is een compleet overzicht van het aantal doden en
gewonden als gevolg van een ongeval met een voorrangsvoertuig niet te geven.

Uit verschillende bronnen (internet, opgaven van individuele diensten) zijn dodelijke
ongevallen bekend. Het totaal aantal doden in Nederland als gevolg van een ongeval
met een voorrangsvoertuig kan echter niet worden bepaald.
Het aantal ambulance ongevallen met aanzienlijke schade wordt geschat op 1 op de

200.000 km (circa 150 per jaar).

Uit de verzamelde gegevens komt naar voren dat de belangrijkste conflictsituaties
voorkomen op kruisingen (meer dan 30%). Bij kruisingen met een

verkeersregelinstallatie is het door rood rijden van het voorrangsvoertuig een veel
voorkomende on geva ltoedracht.

o
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Vanuit de hulpdiensten wordt vooral ingezet op het zich houden aan de eigen
brancherichtlijn. Rijopleidingen gericht op veilig rijgedrag en ongevaldatarecorders
moeten helpen dit doel te bereiken. Ervaringen in andere landen tonen de
effectiviteit aan van ritrecorders met auditieve feedback.
Uit de rapportages komt duidelijk naar voren dat er grote waarde aan de responstijd
wordt gehecht. Dit kan leiden tot extra druk op de bestuurder, resulterend in een
ander risicogedrag. Hierbij wordt de afweging tussen het zo snel mogelijk verlenen
van hulp en de mogelijke negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid deels
overgelaten aan de individuele bestuurder.
Het rijden met sterk verhoogde snelheden levert een extreme toename van het
risico terwijl de invloed op de aanrijtijd minimaal is. Daarbij is het nut van een
kortere aanrijtijd niet wetenschappelijk aan te tonen. Op basis van aanrijtijden is

een grote overschrijding van de maximumsnelheid (boven 40 km/u) niet te
verdedigen. Ook beperkte overschrijdingen van de maximumsnelheid verhogen de
kans op een ongeval. Uit de buitenlandse literatuur blijkt dat deze problematiek
daar ook speelt en als ernstig wordt ervaren,
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Mogel ijke confl ictsituaties

Bij een verkenning van mogelijke conflictsituaties is als eerste gekeken naar de

situaties zoals die zijn genoemd in de verschillende brancherichtlijnen. Deze zijn
aangevuld met een twee veel voorkomende situaties.

Gedrag voorrangsvoertuig
In het algemeen moeten volgens de richtlijnen conflictsituaties worden voorkomen
door zich als voorrangsvoertuig voorspelbaar te gedragen, de maximumsnelheid
slechts beperkt te overschrijden, en door rekening te houden met onvoorziene of
onberekenbare reacties van andere weggebruikers.

Situatie 1: Rijbaan met twee of drie rijstroken zonder vluchtstrook
Gedrag voorrangsvoertuig: middendoor rijden
Problemen: niet of te laat uitwijken, schrikreacties, twee voorrangsvoertuigen achter
elkaar, plotseling voor het voorrangsvoertuig schieten, hinderlijk volgen van het
voorrangsvoertuig

Situatie 2: Rijbaan met twee of drie rijstroken met vluchtstrook
Gedrag voorrangsvoertuig: op de vluchtstrook
Problemen: versperren vluchtstrook, schrikreacties, twee voorrangsvoertuigen
achter elkaar, plotseling voor het voorrangsvoertuig op de vluchtstrook gaan rijden,
hinderlijk volgen van het voorrangsvoertuig. Weginrichting: plotseling ophouden van

vluchtstrook

Situatie 3: Kruising zonder Verkeersregelinstallatie (VRI)
Gedrag voorrangsvoertuig: naderen en oversteken met gepaste snelheid
Problemen: kruisende koersen van voorrangsvoertuigen, twee voorrangsvoertuigen
achter elkaar, versperren van de kruising door andere weggebruikers, schrikreacties
als gevolg van laat of niet opmerken van het voorrangsvoertuig door andere
verkeersdeelnemers (zowel gemotoriseerde als niet gemotoriseerde voertuigen of
voetgangers), plotseling voor het voorrangsvoertuig op de vluchtstrook gaan rijden,
hinderlijk volgen van het voorrangsvoertuig

Situatie 4: Kruising met verkeersregelinstallatie (VRI)
Gedrag voorrangsvoertuig: negeren roodlicht
Problemen: gefixeerd zijn op het eigen verkeerslicht, kruisende koersen van
voorrangsvoertuigen, twee voorrangsvoeftuigen achter elkaar, versperren van de

kruising door andere weggebruikers, schrikreacties als gevolg van laat of niet
opmerken van het voorrangsvoertuig door andere verkeersdeelnemers (zowel
gemotoriseerde als niet gemotoriseerde voeÊuigen of voetgangers), plotseling voor
het voorrangsvoertuig op de vluchtstrook gaan rijden, hinderlijk volgen van het
voorrangsvoertuig de kruising over

Situatie 5: tweebaansweg zonder rijbaanscheiding.
Gedrag voorrangsvoertuig: Inhalen bij drukverkeer
Problemen : opmerkzaamheid tegenligger, uitwijkgedrag op eigen rijbaan

o'
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Situatie 6: rotonde zonder VRI
Gedrag voorrangsvoertuig: gebruikmakend van voorrangsstatus snel over rotonde
rijden.
Problemen: opmerkzaamheid andere weggebruikers, onduidelijkheid over de koers
van het voorrangsvoeftuig en vrijmaken kruising
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Stadia van waarneming

Eisen aan waarschuwingen
In het eerder aangehaalde rapport ITNO TM-04-CO32, 25 aug 2004, Alferdinck e.a.]
20 wordt ingegaan op de verschillende stadia bij het waarnemen van een

voorra ngsvoertuig :

. Detectie - de weggebruiker moet opmerken dat er iets op zijn pad komt

. Herkenning - de weggebruiker moet het voertuig gaan herkennen als een

voorrangsvoeftuig, door de signalen op juiste wijze te interpreteren
. Begrijpen - de weggebruiker moet begrijpen wat zijn positie is ten oPzichte

van het voorrangsvoertuig en bepalen of van hem een actie wordt gevraagd
. Beslissing - de weggebruiker moet vervolgens een beslissing nemen over

een eventuele actie
. Actie - nu moet daadwerkelijk een (eventuele) actie ondernomen worden.

Door deze sequentie van gedragingen moeten eisen aan het voorrangsvoertuig
worden gesteld die, zo wordt tot slot opgemerkt, overeen komen met die aan een

verkeersbord: opvallend, herkenbaar, begrijpelijk en geloofwaardig. Een belangrijk
verschil met een verkeersbord is dat je een bord in een bepaalde situatie kunt
verwachten, terwijl je een voorrangsvoertuig juist niet verwacht.

Problemen bij het waarnemen van een voorrangsvoertuig

Detectie
Hulpdiensten zijn van mening dat de aandacht van weggebruikers in toenemende
mate wordt afgeleid van de weg.
Bestuurders van motorvoertuigen zijn afgesloten van de buitenwereld; ze

telefoneren, luisteren naar muziek, of zijn bezig met andere zaken dan op het
verkeer te letten.
Op kruisingen met verkeerslichten zijn veel verkeersdeelnemers gefixeerd op het
rode licht. Als dat verspringt komen ze "automatisch" in beweging. Als daarbij ook
de zintuiglijke waarneming wordt bemoeilijkt door het luisteren naar muziek of het
voeren van een telefoongesprek is de kans groot dat een voorrangsvoertuig niet of
te laat wordt opgemerkt.
Het toegenomen gebruik van mobiele telefoons en muziekspelers door fietsers en
voetgangers vormt hierbij een extra risico. Jongeren besteden 1,5olo van de reistijd
per fiets aan bellen [Wat zijn risico's van mobiel bellen op de fiets?,
AW 2006121, Bijlage:1 "fiets is ideaal om mobiel te pakken" AD.nl 8/8/08.

Uit een recent onderzoek van de Universiteit Groningen bij overstekende fietsers op

een kruising is gebleken dat7,7o/o naar muziek luisterde met oordopjes en 2,4olo de

mobiele telefoon gebruikte om te bellen of te SMS-en. In hetzelfde onderzoek is

gekeken hoeveel aandacht muziek luisterende of bellende proefpersonen aan hun
omgeving schonken. Een belangrijk deel bleek visuele boodschappen in het geheel
niet op te merken. lUniversiteit Groningen, feb. 2009122

In een stedelijke omgeving kan het voorrangsvoertuig verder aan het zicht zijn
onttrokken door bebouwing of door andere voertuigen.
Indien het voorrangvoertuig nog niet te zien is, maar wel gehoord wordt, kan door
geluidsweerkaatsing het lokaliseren van het voorrangsvoeÊui9 een probleem zijn.

4.L

4.2

4.2.1
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