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Samenvatting 
 
Eind mei heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen VNG, Interprovinciaal Overleg (IPO) en de 
Unie van Waterschappen (UvW) enerzijds en de ANWB, Stichting Bewegwijzering Nederland 
(SBN) en Inkoopbureau Bewegwijzering Nederland (IBN) anderzijds. Hierin hebben VNG, IPO en 
UvW nogmaals aangegeven dat wij het belang (dat de ANWB en SBN/IBN nastreven) van het 
waarborgen van de continuïteit en de uniformiteit van de bewegwijzering onderschrijven, maar dat 
wij de voorstellen zoals die er op dit moment liggen vooralsnog niet kunnen overnemen. In dat 
gesprek hebben wij aangegeven dat wij gezamenlijk een onderzoek gaan doen naar de manier 
waarop juridisch correct vorm en inhoud gegeven kunnen worden aan het tot stand brengen van 
landelijk uniforme en kwalitatieve hoogwaardige bewegwijzering. 
 
 



 

 

 
 

Aan de leden 
 
 

 

 

informatiecentrum tel. 

 (070) 373 8020 
uw kenmerk bijlage(n) 

 
betreft 

stand van zaken toekomst 
bewegwijzering 

ons kenmerk 

BAMM/U200901078 

Lbr. 09/076 

datum 

5 juni 2009 

 
Geacht college en gemeenteraad, 
 
In januari bent u per ledenbrief (U200900023) geïnformeerd over het standpunt van de VNG ten 
aanzien van de activiteiten van Stichting Bewegwijzering Nederland (SBN) en Inkoopbureau 
Bewegwijzering Nederland (IBN) voor de bewegwijzering in Nederland zoals mede door de ANWB 
zijn geïnitieerd. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij samen met het Interprovinciaal 
Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) ons zouden buigen over de bewegwijzering 
en een voorstel zouden ontwikkelen waarin de uniformiteit en de continuïteit van de 
bewegwijzering gewaarborgd wordt en dat tegemoet komt aan de kanttekeningen bij de door de 
ANWB opgezette structuur. 
 
In de afgelopen maanden is gebleken dat voordat het voorstel geformuleerd kan worden IPO, 
UvW en VNG behoefte hebben aan nader onderzoek. Het IPO heeft het voortouw genomen bij dit 
onderzoek en de VNG en de UvW fungeren als mede-opdrachtgever.  
 
Eind mei heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen VNG, IPO en UvW enerzijds en de ANWB, 
SBN en IBN anderzijds. In dat gesprek hebben de ANWB en SBN/IBN de achtergronden en 
doelstellingen van het initiatief nader toegelicht. Wij hebben nogmaals aangegeven dat wij deze 
doelstellingen (het belang van het waarborgen van de continuïteit en de uniformiteit van de 
bewegwijzering) onderschrijven. Tevens zijn wij van mening dat er maatregelen nodig zijn om die 
doelstellingen te realiseren. In dat gesprek hebben wij aangegeven dat wij (IPO, UvW en VNG) 
gezamenlijk een onderzoek gaan doen naar op welke wijze (in welk organisatorisch verband) de 
overheden cq. de wegbeheerders op een juridisch correcte wijze vorm en inhoud kunnen geven 
aan: 

1. het tot stand brengen van een landelijk uniforme en kwalitatief hoogwaardige 
bewegwijzering 

2. het tot stand brengen van een consistente, actuele en landelijk dekkende database 
3. beide met een concurrerende prijsstelling. 

In dit onderzoek zal ook gekeken worden naar de voorstellen vanuit de ANWB. 



onderwerp stand van zaken toekomst bewegwijzering datum 28 mei 2009  02/02 
 

 
Tot afronding van het onderzoek blijft het advies zoals wij dat in de ledenbrief van januari jl. 
hebben geformuleerd ongewijzigd. Zodra wij u verder kunnen berichten zullen wij u wederom 
informeren. Bij vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de VNG. 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 




