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Geacht college en leden van de gemeenteraad, 

GEMEENTE HELLENDOORN 

snzHSn Behancl.: 

1 8 JAN 2011 

W3£tGk ifrefw. 
srovftW ( Q ' l l 

Kopie aan-fcuQ/Y < g ^ 7 V ^ - f f l ^ - ^ 
Archief^TN. reeks WS<tn£T~~.." . V ^ * ^ • 

De organisatie van bewegwijzering gaat veranderen. Eind december heeft u hierover een brief 
ontvangen van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Omdat de ANWB sinds jaar en dag de 
bewegwijzering voor uw gebied verzorgt willen wij u graag informeren door middel van bijgevoegde 
brief. 

Met vriendelijke groet, ,1.1!,N„i?.9.544. 

ANWB 
drs. Helga Bieleman-Cuijpers 
directeur Bewegwijzering 

*********************************************************************** 

Disclaimer 

E-mail wordt door ANWB niet gebruikt voor het aangaan van externe verplichtingen. 
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze e-mail 
onverhoopt niet voor u is bestemd dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te 
nemen met de afzender en daarna het bericht te vernietigen. Deze e-mail mag niet 
worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de 
toestemming van de afzender. 
ANWB betracht grote zorgvuldigheid bij het verzenden van e-mails. ANWB kan 
echter niet garanderen dat deze e-mail juist, volledig, tijdig en virusvrij wordt 
overgebracht. In een dergelijk geval is ANWB op geen enkele wijze aansprakelijk 
voor enige schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook. 

ANWB B.V. 
******************************************************************* 
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m Hoofddirectie 

on* kenmerk GvW/HB/tvN/lI.DOl 

Aan de leden van het college en van de-gemeenteraad 

coBtactpierseon mevrouw drs. H.WJ.M. Bietern*»* 

tctafoon 088 2SS 61 3@ 

(»wummer OSS 269 73 15 

mobiel 06 10 SS 5.8 ?S 

focstis rBX 

«-mail hbisfemari@anwi3.iij 

on«fetw«-p toekomstige organisatie vat* bewegwijzering wm 3.7 januari. 2011 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

De organisatie van bewegwijzering gaat veranderen. Eind december heeft u een brief 
ontvangen van de Minister van Infrastructuur en Müieu (met kenmerk l&M/BSK-
2910/18.2057)over de toekomstige organisatie van bewegwijzering. Naar aanleiding 
hiervan heelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten u op 5 januari jongstleden 
geïnformeerd en haar visie gegeven. Omdat de ANWB sinds jaaren dag de 
bewegwijzering voor uw gebied verzorgt willen sok wij u graag informeren. 

De ANWB heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de 
koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en 
de Unie van Waterschappen, het toekomstige organisatiemodel voor bewegwijzering 
uitgewerkt. Er komt een nationale publieke organisatie binnen het ministerie, met een 
wettelijke grondslag. Binnen deze organisatie is een aantal taken geconcentreerd die de 
kwaliteitvan bewegwijzering in Nederland gaat waarborgen. Vooreen hoge kwaliteit van 
bewegwijzering is het noodzakelijk dat beheer van de database, coördinatie en 
afstemming tussen wegbeheerders en het maken/toetsen van bewegwijzeringsplannen 
plaatsvindt vanuit één centrale plek. Dit is de basis van de conclusies uit het rapport van 
de onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (o.l.v. prof. dr. Van Twist). 

Tot het moment dat de wettelijke status gerealiseerd is en de nationale organisatie is 
ingericht bevinden we ons in een transitiefase. In deze periode is het essentieel dat de 
continuïteiten uniformiteit van bewegwijzering gewaarborgd blijven. De samenhang van 
bewegwijzeringsplannen tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en het 
bovenliggend wegennet is voor de kwaliteit van bewegwijzering van groot belang. Dat 
geldt ook voor het behoud van een zo volledig mogelijke database. Wij sluiten dan ook 
graag aan bij de VNG die u in een iedenhrief (5 januari 2011) adviseert om bestaande 
contraeten met de ANWB en de Stichting Bewegwijzering Nederland (SBN) in stand te 
laten of alsnog aan te sluiten bij SBN. Het aansluiten bij SBN is vooral van belang voor 
gemeenten die te maken hebben met bewegwijzeringsactiviteiten die boven de geldende 
aanbestedingsgrens uitkomen. 
Op deze wijze kan een overgang van bestaande kennis en capaciteiten naar de nieuwe 
•nationale pubüeke organisatie zo soepel mogelijk verlopen. 
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datum 17 januari 2013. 

Voor de feitelijke realisatie van bewegwijzering (detailontwerp ten behoeve van inkoop, 
inkoop van materialen en plaatsing) kunt u gebruik (blijven) maken van de tnkoopcentrale 
!8N (stichting inkoopbureau Bewegwijzering Nederland). Voor meer informatie verwijzen 
wij u graag naarde site van IB'N (www.stichti-ngbewegwij2ering.nl). 

I iiAun n \.oio^«ndo gein! im t_erd te nebben, mocht u vragen hebben dan widen wij die 
jster<Hrd gtaag beantwoorden Daas oor kunt u zich wenden tot Helga Bieleman, 
oimrieu' bewr gwij/cr ng lUAtoonrummer 088-269 6139, hbieiernansg} anwb.nl), of uw 
«jcuo ̂ ntmarager Be Aegwijz^nng 

Vlet. lendeiijke^rcet 

rrv i; H \ L- van Woerkom 
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