Algemene Informatie Project Elektronische Uitwisseling
Verkeersbesluiten

Doelstelling project
Het project Elektronische Uitwisseling Verkeersbesluiten heeft als doel het verbeteren van de
uitwisseling van verkeersbesluiten tussen wegbeheerders en afnemers van
verkeersbesluiten. Dit wordt gerealiseerd door vanaf 1 januari 2013 de verkeersbesluiten van
alle wegbeheerders (gemeenten, provincies, waterschappen en rijkswaterstaat) op een
centrale plek, in een uniform formaat te publiceren. De verkeerbesluiten worden geplaatst in
een aparte rubriek in de Staatscourant, die sinds 1 juli 2009 alleen nog in digitale vorm wordt
uitgegeven. (www.staatscourant.nl)

Welke voordelen levert dit op?
•
•
•

•

Tijdige en volledige distributie van verkeersbesluiten aan derden
Verbeteren van route-informatie in navigatiesystemen, zodat het verkeer de door de
wegbeheerders gewenste routes volgt.
Verbeteren dienstverlening aan burgers. Met behulp van een attenderingsservice kan
iedere burger eenvoudig op de hoogte gesteld worden via bijvoorbeeld een e-mail,
zodra er een verkeerbesluit in haar of zijn buurt wordt afgekondigd.
Kostenbesparing voor wegbeheerders, aangezien de wettelijke verplichting tot
publicatie in huis-aan-huisbladen zal komen te vervallen.

Welke partijen zijn hierbij betrokken?
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft aan het Kennis- en Exploitatiecentrum
Officiële Overheidspublicaties gevraagd om de verkeerbesluiten applicatie te realiseren.
Hiervoor is in samenwerking met diverse belanghebbende partijen gedurende een
kwartiermakersfase een Plan van Aanpak opgesteld. Hier hebben oa vertegenwoordigers van
de gemeente Arnhem, de Unie van Waterschappen, de provincie Utrecht, het project
GROUN, de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW), TomTom, Navteq en
Falkplan/Andes aan meegewerkt.

Het project wordt uitgevoerd door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële
Overheidspublicaties (KOOP). KOOP is onderdeel van De Werkmaatschappij, een
baten-lasten dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. KOOP
is o.a. verantwoordelijk voor de exploitatie van de Staatscourant, Tractatenblad en
Staatsblad. Daarnaast worden verschillende collecties op het gebied van wet- en regelgeving
beheerd, zoals de landelijke wetgeving (www.wetten.nl), lokale regelgeving en lokale
bekendmakingen.

Wat wordt er precies gerealiseerd?
Om het mogelijk te maken dat verkeersbesluiten straks alleen nog maar digitaal
bekendgemaakt hoeven te worden, is het aanpassen van huidige regelgeving noodzakelijk.
Dit betekent dat het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) zal
worden aangepast. De verplichting om verkeersbesluiten in een huis-aan-huisblad te plaatsen
komt hiermee te vervallen.
Wegbeheerders kunnen straks verkeersbesluiten via een eenvoudige invoermodule
aanmaken en aanleveren aan de Staatscourant. Deze invoermodule wordt als webapplicatie
beschikbaar gesteld aan de wegbeheerders. Het aanmaken en aanleveren van documenten
is vergelijkbaar met de huidige werkwijze voor aanlevering van decentrale regelgeving
(http://eoverheidvoorburgers.nl/producten,decentrale-regelgeving).
Naast het aanbieden van een aparte invoermodule wordt er gekeken of bestaande
verkeersinformatiesystemen kunnen worden aangepast, zodat ook via deze systemen
verkeersbesluiten kunnen worden aangeleverd. Op deze manier kunnen wegbeheerders zelf
kiezen welke manier van aanleveren het best past binnen de huidige werkprocessen.

Wat is de planning van het project?
Eind 2011 is de kwartiermakersfase voor het project Elektronische Uitwisseling
Verkeersbesluiten afgerond met het opleveren van een Plan van Aanpak. Begin 2012 is er
gestart met het uitvoeren van dit plan. Het systeem komt in het laatste kwartaal van 2012
beschikbaar voor alle wegbeheerders. Per 1 januari 2013 gaat de wijziging in het BABW in en
dienen alle weggebruikers de verkeersbesluiten in de Staatscourant te publiceren.

Meer weten?
Meer informatie vindt u op http://verkeersbesluiten.staatscourant.nl.
Neem contact op met de servicedesk van KOOP
Telefoon: 070 7000 526
E-mail: servicedesk@koop.wmrijk.nl

Internet: http://kec.officiele-overheidspublicaties.nl

Bezoekadres
Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Relevante sites
http://kec.officiele-overheidspublicaties.nl
https://mijnoverheid.nl
http://overheid.nl

