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Hoofdstuk 1

3 Inleiding

4 Dit hoofdstuk geeft de aanleiding en het doel van deze verkenning.

1.1 Aanleiding 

5 Binnen  het  Digitaal  Stelsel  Omgevingswet  (DSO)  zijn  naast  de  basisregistraties  en 

informatievoorzieningen  met  betrekking  tot  wet-  en  regelgeving,  generieke  registers  voorzien  als 

onderdeel  van  de  gegevensinfrastructuur,  zo  ook  een  centraal  register  voor  weg-  en 

verkeersgegevens.  Onder  de  generieke  register  berusten  informatiemodellen,  als  afsprakenstelsel 

over  de  definities,  kenmerken  en  relaties  tussen  objectengegevens  die  gelden  voor  de 

informatiehuizen.  Bij  de  ontwikkeling  van  een  informatiemodel  worden  keuzes  gemaakt  hoe  het 

aanbod van verschillende weg- en verkeersgegevens kan worden geharmoniseerd.

1.2 Doel van deze verkenning

6 Doel van deze verkenning is om de mogelijkheden en contouren van een informatiemodel Verkeer 

voor de omgevingswet te onderzoeken. Dit betreft het in beeld brengen van de informatiebehoefte en 

informatieaanbod op  het  gebied  van  weg-  en  verkeersgegevens  voor  de  informatiehuizen  Geluid, 

Lucht, Externe Veiligheid. Ook de informatiehuizen Bouw en Ruimte zijn betrokken. 

1.3 Werkwijze

7 Voor deze verkenning zijn de volgende taken uitgevoerd:

8

9 Interviews Afstemming en interviews hebben plaatsgevonden met volgende personen 

en organisaties:

 Dorien Lolkema (RIVM): bepalen relatie tussen verkenning informatiemodel Verkeer en de 

Verkenning  Weg-  en  verkeergegevens  van  RIVM,  afspraken  over  werksessies  met  de 

domeinexperts van Lucht en Geluid.
 Esther  van  Kooten  Niekerk  (Kadaster):  inventariseren  van  de  activiteiten  en 

informatiebehoefte  op  het  gebied  van  weg-  en  verkeersgegevens  binnen  het 

informatiehuis Bouw
 Jeroen van der Veen (Kadaster): inventariseren van de activiteiten en informatiebehoefte 

op  het  gebied  van  weg-  en  verkeersgegevens  binnen  het  informatiehuis  Ruimte  (en 

Bouw).
 John  van  Grunsven  (Externe  Veiligheid):  inventariseren  van  de  activiteiten  en 

informatiebehoefte  op  het  gebied  van  weg-  en  verkeersgegevens  binnen  het 

informatiehuis  Externe veiligheid
 Vikash Rambaran en Willem van der Lee (RWS): bespreken van de doorontwikkeling NWB 

in relatie tot een informatiemodel Verkeer voor de omgevingswet; zie paragraaf 1.4.3 

bullet 3).
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 Kobus Zantema en Rene van der Vlist (dat. mobility): toelichten van de bron bestanden 

en  nauwkeurigheid  van  de  gegevens  in  de  database  verkeer  voor  milieumodelering 

(DVMM); zie paragraaf.

10

11 Werksessies Met domeinexperts van de informatiehuizen Geluid (in de persoon van Dolf 

de Gruijter) en Lucht (in de persoon van Ronald Hoogerbrugge) zijn twee werksessies gehouden 

om in meer detail de informatiebehoefte en het huidige aanbod van weg- en verkeersgegevens 

voor lucht- en geluidsberekeningen te bepalen.

12

13 Bijeenkomsten De ideeën en scope van een informatiemodel voor de Omgevingswet 

zijn toegelicht in twee bijeenkomsten:

 Informatieve bijeenkomst verandering geluidwetgeving en digitale informatievoorziening 

weg- en verkeersgegevens van de Omgevingswet, georganiseerd door provincie Utrecht 

i.s.m. RIVM op 9 juni 2016 te Utrecht.
 Brainstorm NWB-BGT-BRT over de afstemming op het gebied van inwinning en inhoud 

van het NWB en de geo-basisregistraties, georganiseerd door Min. I&M i.s.m. RWS op 28 

juni 2016 te Delft.

1.4 Afbakening en scope

14 Voor deze verkenning is de volgende afbakening gehanteerd.

15

16 Weg- en verkeersgegevens Hoewel  de titel  van deze verkenning spreekt over een 

informatiemodel  Verkeer1 wordt  in  deze  verkenning  uitgegaan  van  de  term  weg-  en 

verkeersgegevens, betreffende gegevens over een weg(vak) met betrekking tot de: 

 fysieke kenmerken van een weg(vak), bijvoorbeeld type verharding of aantal rijbanen.

 functie kenmerken van een weg(vak), bijvoorbeeld DV-categorie, snelheidslimitiet

 dynamische kenmerken van een weg(vak), bijvoorbeeld verkeersintensiteit, werkelijk gereden 

snelheid etc.

 omgevingskenmerken van aangrenzende gebieden

17
18 Informatiehuizen De scope van deze verkenning is op de informatiebehoefte van weg- 

en verkeersgegevens voor het leveren van informatieproducten voor de informatiehuizen Geluid, 

Lucht, Externe Veiligheid. Ook de informatiehuizen Bouw en Ruimte zijn betrokken. 

19

20 Gerelateerde projecten en initiatieven Op het gebied van weg- en verkeersgegevens 

lopen meer projecten en initiatieven waar Geonovum bij betrokken is. Deze worden hieronder kort 

geschetst om het breder kader van standaardisering en harmonisering op het gebied van weg- en 

verkeersgegevenszijn  in  beeld  te  brengen  om  de  relaties  en  verbindingen  met  aanpalende 

projecten en initiatieven op later moment kunnen leggen.
21

22 Informatiemodel  Weg-  en  verkeersgegevens  (IMWV)  Het  IMWV  is  een 

afsprakenstelsel-in-ontwikkeling  over de benamingen, definities en samenhang van de 

weg- en verkeersgegevens voor verschillende verkeerskundige onderwerpen. Voor meer 

informatie zie: http://www.crow.nl

23

1 Wat zich beperkt tot dynamische verkeersgegevens, ofwel verkeersintensiteiten en verplaatsing.
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24 Informatiemodel  Beheer  Openbare  Ruimte  (IMBOR)  Het  IMBOR  bevat  de 

afspraken over de benamingen, definities en samenhang van de beheergegevens die aan 

de objecten  in  de  openbare  ruimte gekoppeld  kunnen worden. De objecttypen  uit  de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Informatiemodel geografie (IMGeo) 

vormen de basis. Een van de categorieën van IMBOR is IMBOR-wegen. Hierin worden de 

(fysieke) wegkenmerken welke voor beheer openbare ruimte nodig zijn als uitbreidende 

optionele gegevens aan objecten uit het informatiemodel Geografie (IMGeo) gerelateerd. 

Een voorbeeld is soort asfalt als uitbreiding op het fysiekVoorkomen van een Wegdeel in 

IMGeo. Verwachte oplevering van IMBOR-wegen is zomer 2016. Voor meer informatie zie: 

http://www.crow.nl/vakgebieden/openbare-ruimte/beheer-en-onderhoud/imbor

25

26 Doorontwikkeling  NWB  Rijkswaterstaat  (RWS)  is  samen  met  de  andere 

wegbeheerders (Gemeenten, Waterschappen en Provincies) gestart met de verbetering 

en doorontwikkeling van het Nationaal Wegen Bestand (NWB) gericht op de gebruikers 

van  nu,  maar  ook  die  van  de  toekomst.  Het  huidige  NWB  is  een  bestand  met  het 

wegennetwerk en bijbehorende kenmerken voor heel Nederland (de wegkenmerken zijn 

wel  al  beschikbaar  voor  de  Rijkswegen  maar  nog  niet  voor  het  onderliggend 

wegennetwerk). Het NWB wordt in meerdere tranches aangevuld met wegkenmerken op 

basis van informatiebehoefte van gebruikers. 

27 Bijvoorbeeld,  er  is  de wens van gebruikers  om het NWB ook beschikbaar  te 

hebben voor historische en toekomstige situaties, naast het huidige, actuele bestand. 

Ook het inwin- en bijhoudingsproces rondom de levenscyclus van een weg van plan tot 

asfalt tot een weg met rijstroken in afstemming met de BGT wordt hierin meegenomen. 

28 Als gebruikers worden nu met name wegbeheerders in de inventarisatie van de 

informatiebehoefte meegenomen, maar later worden ook o.a. de Rijksdienst Wegverkeer 

(RDW),  Nationale  databank  Wegverkeersgegevens  (NDW)  en  de  Natioanle 

Bewegwijzeringsdienst (NBd) betrokken. Vanuit andere domeinen/gebruikers kunnen ook 

wensen en wijzigingsvoorstellen ingediend worden op het NWB.  

29 Einddoel  (stip  op  de  horizon)  is  om  de  bundeling  van  de  verschillende 

databronnen  op  het  gebied  van  gegevens  van  wegkenmerken  in  één  landelijke 

voorziening beschikbaar te maken. RWS / NWB kan hierin de rol van informatiemakelaar 

vervullen. 

30

31 Afstemming  NDW-BAG-BGT-BRT  Vanuit  het  gebruik  en  doorontwikkeling  de 

doorontwikkeling  van  het  Nederlands  Wegenbestand  en  gebruik  van  de  geo-

basisregistraties  Basisregistratie  Adressen  en  Gebouwen  (BAG),  Basisregistratie 

Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Topografie (BRT) vindt er afstemming 

plaats om inwinning, bijhouding en koppeling beter op elkaar af te stemmen.
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Hoofdstuk 2

32 Resultaat en bevindingen

33 Dit hoofdstuk bevat de resultaten en bevindingen van deze verkenning.

2.1 Informatiebehoefte

34 Vanuit de Omgevingswet zijn informatiehuizen aangewezen om voor een bepaald domein (geluid, 

luchtkwaliteit etc.) gevalideerde informatieproducten te leveren die o.a. ondersteunen bij de verlening 

van een omgevingsvergunning. 

35

36 Een  informatiehuis  is  verantwoordelijk  voor  de  toetsing  en  kwaliteit,  waarbij  de  toetsing  zal  

plaatsvinden toetsing tegen bestaande informatiemodellen om een goed informatieproduct te kunnen 

maken. 

37 Er zijn 3 typen informatieproducten te onderscheiden

38
39Ruwe data De basisgegevens bestaan uit de ruwe data die 1-op-1 worden doorgeleverd.

40Combinatie Het informatiehuis combineert verschillende data binnen één huis tot een nieuwe 
informatieproduct

41Samengesteld Een informatieproduct wordt samengesteld op basis van gegevens of 
informatieproducten van meerdere informatiehuizen.

42 Voor  het  maken  van  deze  informatieproducten  zijn  bij  wet-  en  regelgeving  detailberekeningen 

gesteld,  waarvoor  bepaalde  invoergegevens  benodigd  zijn.  Deze  invoergegevens  vormen  de 

informatiebehoefte  van  de informatiehuizen.  Naast  domein-specifieke  gegevens  voor  een  bepaald 

informatiehuis zal er een gemeenschappelijke basis zijn, aangeduid als generieke gegevens in Figuur 

2.1.
43
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44

45 Figuur 2.1 Overzicht samenhang tussen informatiehuizen, informatieproducten en invoergegevens.

46
47 Met de betrokkenen van de verschillende informatiehuizen is gesproken over (de stand van zaken 

van) de informatiebehoefte om de informatieproducten van deze huizen te realiseren.

48

49 Informatiehuis Geluid Voor geluidberekeningen voor een maatgevend jaar (bijv. voor 

rijkswegen voor geluidsproductieplafonds (GPPs) zijn weg- en verkeersgegevens een belangrijke 

bron voor het toerekenen van geluidbelasting aan rekenpunten.

50

51 Informatiehuis  Luchtkwaliteit  Voor  Luchtkwaliteit  is  er  een  lijstje  met  weg-  en 

verkeersgegevens voorgeschreven die gebruikt worden in de NSL monitoringstool.  Dit bestand 

wordt gevuld door wegbeheerders met weg- en verkeerspecifieke gegevens (o.a. wegtype, max. 

snelheid etc.) en afgenomen door o.a. Aerius en NSL zelf om concentraties op de toetspunten te 

berekenen.

52

53 Informatiehuis Externe Veiligheid Voor Externe Veiligheid (EV)zijn gegevens over de 

capaciteit van en verkeer over wegen belangrijke informatie gerelateerd aan o.a. het Basisnet 

vervoer gevaarlijke stoffen2. Voor de signaleringskaart worden de risico bronnen van transport in 

beeld  gebracht  voor  de  volgende  categorieën:  inrichting,  transport,  buisleiding.  Weg-  en 

verkeersgegevens zijn voor EV niet beperkt tot gegevens over wegen, maar ook voor spoor, water 

en buisleiding en strekken zich tot het niveau van rijk, provincie, gemeente en waterschap. De 

informatiebehoefte wordt bepaald op basis van wet- en regelgeving: het Besluit Externe Veiligheid 

Buisleiding (BEVB)3 en Besluit Externe Veiligheid Transportroutes (BEVT)4. Het informatiehuis EV 

heeft behoefte aan een landsdekkend informatievoorziening voor het routeringsysteem gebaseerd 

op routeringsbesluiten inclusief ontheffingen. Het informatiehuis EV zal de informatiebehoefte op 

basis van het bedrijfsprocessen in beeld kunnen brengen, en kiest daarbij voor zowel top-down als 

een bottum-up benadering.

2 http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/vervoer-gevaarlijke/

3 http://wetten.overheid.nl/BWBR0028265/2014-11-01

4 http://wetten.overheid.nl/BWBR0034233/2015-04-01
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54

55 Informatiehuis  Bouw Binnen  het  informatiehuis  Bouw  is  de  volgende  indeling  van 

toepassing: 1) Burgerlijke utiliteitsbouw, 2) grond, weg, en waterwerken en 3) railinfra. Weg- en 

verkeersgegevens vallen in categorie 2). Een van de informatieproducten van het informatiehuis 

Bouw zjn de opleverdossiers, die gegevens bevatten over wegen met betrekking tot het o.a. type 

verharding  en  asfalt.  Voor  handhaving  en  kwaliteit  is  de  bijhouding  van  deze  gegevens  van 

planvorming,  vergunninglening,  realisatie  tot  beheer  en onderhoud van belang.  Informatiehuis 

Bouw lijkt in dat opzicht leverend voor gedetailleerde fysieke kenmerken van wegen. De exacte 

informatiebehoefte voor informatiehuis Bouw start in 3e kwartaal van 016 met een pilot om de 

informatiebehoefte in beeld te brengen.

56

57 Informatiehuis Ruimte Voor het informatiehuis Ruimte zijn weg- en verkeersgegevens 

niet primaire gegevens, maar vervullen wel een ondersteunde rol bij het vaststellen van bijv. een 

bestemmingsplan. Vanuit de gebruikersrol is voor het informatiehuis Ruimte een generiek register 

voor  weg-  en  verkeersgegevens  van  wezenlijk  belang,  omdat  in  de  huidige  situatie  de 

bewerkingslagen  op  gegevens  bewerkelijk  en  moeilijk  reproduceerbaar  zijn.  Voor  het 

informatiehuis Ruimte zijn de informatieproducten in beeld. De exacte informatiebehoefte voor 

weg- en verkeersgegevens worden vanaf 3e/4e kwartaal 2016 in beeld gebracht.
58

2.2 Informatieaanbod 

2.2.1 Centrale database weg- en verkeersgegevens

59 De database verkeer  voor  milieu modelering is  een landsdekkend bestand met wegkenmerken, 

verkeersintensiteiten, en emissies. De database wordt geproduceerd  en beschikbaar gesteld door dat. 

mobility   in opdracht van het RIVM.  RIVM past  de gegevens in de database toe voor  geluids-  en 

luchtberekeningen (GCN: achtergrondconcentraties).

60

61 Geometrische  basis  van  de  database  is  het  Nationaal  Wegen  Bestand  (NWB).  Aan  de  NWB-

wegsegmenten  zijn  eigenschappen  (attributen)  toegekend  o.a.  wegkenmerken,  verkeersintensiteit, 

omgevingskenmerken en emissies.

62

63 Wegkenmerken Wegkenmerken worden overgenomen uit het NWB of aangeleverd door 

decentrale overheden (wegbeheerders van gemeenten en provincies). 

64

65 Verkeersintensiteit De verkeersintensiteit wordt op een deel van wegvakken gemeten 

(verkeerstellingen  en  detectielussen)  en  voor  overige  wegvakken  berekend op  basis  van  een 

verkeersmodel gemeten worden  en vervolgens teruggerekend o.b.v. een toedelingsmodel naar 

intensiteit per dag/avond/nacht en licht/zwaar verkeer  (o.a. INWEVA  of Nationaal verkeersmodel 

Goudappel Coffeng). 

66

67 Verkeersmodel: Voor  berekening  van  de  weekdag-etmaalintensiteit  voor  een 

bepaald basisjaar (bijv. 2016) worden gegevens van twee jaar geleden (bijv. 2014) als 

uitgangspunt  genomen.  Vervolgens  wordt  aan  de  hand  van  een  verkeersmodel  voor 

prognoses van mobiliteitsontwikkelingen schattingen gedaan voor de verkeersintensiteit 

voor de komende jaren (bijv. 2020 en 2030). Hierin worden gebiedsontwikkelingen (bijv. 

MIRT  op rijksniveau en plan-informatie van gemeenten) meegenomen. Voor de landelijke 
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database  verkeer  worden  hiervoor  de  verkeersmodellen  Nederlands  Regionaal  Model 

(NRM) en het Landelijk Model Systeem (LMS) zoals gepubliceerd door RWS gehanteerd.

68

69 Toedelingsmodel: Met  een  toedelingsmodel  (als  onderdeel  van  het 

verkeersmodel) kan de weekdag-etmaalintensiteit vertaald worden naar intensiteit voor 

dag/avond/nachturen en licht/zwaar verkeer.

70

71 Omgevingskenmerken De  omgevingskenmerken  worden  –indien  beschikbaar- 

overgenomen uit het NSL. Op lokaal niveau wordt meer gedetailleerd de omgevingskenmerken 

berekend, o.a. afstand weg-gevellijn op basis van panden in de BAG en bomenfactor op basis van 

een  bomenbestand  (MERIAGE).  Type  terrein  en  verhardingstypen  worden  voor  de  DVMM 

overgenomen uit de BRT vlakken. Voor lokale geluidsberekening is meer gedetailleerde informatie 

over de verhardingsvlakken nodig, bijv. geluidsabsorberend asfalt, of een specifiek type asfalt. De 

BRT en ook de BGT voorzien niet in deze detaillering.

72

73 Emissies De emissies worden berekend door aan de hand van de verkeersintensiteit 

door voertuigkilometers per type verkeer (licht, middelzwaar, zwaar) x uitstoot van stikstofoxide 

(NOx) of fijnstof (PM10).

74

75 Op lokaal niveau worden planstudies uitgevoerd bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe weg. 

Een  lokaal  verkeers-  en  toedelingsmodel  wordt  opgesteld  om  een  inschatting  te  maken  van  de 

intensiteit  op  wegen  aan  de  hand  van  o.a.  sociaaleconomische  gegevens  in  een  buurt/wijk  (o.a. 

inwoners, leeftijdsopbouw, aantal auto’s uit CBS-data), gegevens over arbeidsplaatsen (bron: LISA ), 

en gegevens over gebruiksoppervlakten scholen (bron: BAG?) en lokale gebiedsontwikkelingen.  

76 Verkeerstellingen  en  metingen  van  detectielussen  worden  hierin  als  validatie  meegenomen  en 

vormen geen primaire input voor de berekening van (prognoses van) verkeersintensiteiten.

2.2.2 Nationaal Wegen Bestand (NWB): 

77 Het NWB is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland die voorzien 

zijn van een straatnaam of nummer en beheerd worden door een wegbeheerder5. Het NWB is een 

topologische lijnenbestand, d.w.z. dat het een netwerk bestand is waarbij wegsegementen verbonden 

zijn  in  knooppunten.  Dit  maakt  verschillende  netwerkanalyses,  zoals  reistijden  en  kortste  route 

mogelijk.

2.2.3 De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

78 De  BGT  is  een  topografisch  bestand  waarin  objecten,  zoals  gebouwen,  wegen,  spoorwegen, 

waterlopen, parken en bossen voor heel Nederland op uniforme wijze wat betreft inhoud en kwaliteit 

zijn opgenomen.

79 In de BGT komt het objecttype Wegdeel met kenmerken als fysieke voorkomen (type verharding) en 

de functie (rijbaan, fietspad, spoorbaan etc.) van de weg.

2.2.4 Basisregistratie Topografie (BRT)

80 De BRT is een verzameling van digitale topografische kaartbladen op schaalniveaus van 1:250.000 

tot 1:10.000. De inhoud van de BRT bestaat o.a. weghartlijnen, wegvlakken, en kruispunten.

5 De wegkenmerken zijn wel  al  beschikbaar voor de Rijkswegen maar nog niet voor het onderliggend 

wegennetwerk.
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81

82  

83 Figuur 2.2 Voorbeelden van de BGT met wegdelen, wegmarkering en geleidconstructie (links), en de 
BRT kruispunten gecombineerd met de BGT wegdelen (rechts).

84
85

2.2.5 Overige datasets

86 De volgende datasets bevatten geen specifieke wegkenmerken, maar zijn wel gerelateerd aan weg- 

en verkeersgegevens met betrekking tot de omgevingskenmerken

87

 De  Basisregistraties6 Adressen  en  Gebouwen  (BAG): bevatten  alle  adressen  en  locaties  van 

gebouwen in Nederland.  De panden in de BAG worden toegepast voor de berekening van de 

afstand van weg tot gevel.

88

 Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN): is een digitale hoogtekaart met voor heel Nederland 

gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Het AHN kan toegepast worden om de weghoogte 

van een wegvak te bepalen. 

89

6 Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige 

kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van 

publiekrechtelijke taken. De Nederlandse overheid heeft een stelsel van basisregistraties ingesteld, waarin veel gebruikte 

overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie in basisregistraties worden 

vastgelegd, zie: http://www.digitaleoverheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties. 
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90    

91 Figuur 2: voorbeelden van enkele datasets beschikbaar in PDOK, v.l.n.r. BAG, BGT, AHN.

92

2.3 Issues

93 Uit  de  werksessies  met  informatiehuis  Geluid  en  Lucht,  en  de  interview  met  de  overige 

informatiehuizen zijn issues naar voren gekomen. Een issues is waarbij  een gegeven niet  volledig 

hetzelfde  gedefinieerd  of  toegepast.  Dit  leidt  tot  inconsisitenties  bij  samenvoeging.  Enkele 

voorbeelden van issues zijn:

94

95 Voertuigcategorieën  De  informatiehuizen  Geluid  en  Lucht  hanteren  verschillende 

indelingen van voertuigcategorieën, te weten:

 Geluid: licht verkeer, middelzwaar (vracht)verkeer en zwaar (vracht)verkeer
 Luchtkwaliteit: licht verkeer, middelzwaar (vracht)verkeer, zwaar (vracht)verkeer en bussen.

96 Deze indelingen per voertuigcategorie worden gehanteerd bij het terugrekenen van o.a. 

weekdag-etmaalintensiteit  naar verkeersintensiteit  per  type voertuigcategorie per  deel  van de 

dag.

97

98 Afbakening  geometrie Weg-  en  verkeersgegevens  kunnen  een  verschillende 

geometrische basis hebben, bijvoorbeeld het toekennen van gegevens aan een 

99 wegvlak: tweedimensionaal vlak van de weg

100 hartlijn: middellijn of wegas van een wegvak

101 rijlijn: middellijn of rijas van een rijstrook

102 De informatiehuizen  Geluid  en  Luchtkwaliteit  gebruiken  rijlijn  als  geometrische basis, 

echter informatiehuis Geluid stelt expliciet dat de rijlijn op 0.75m hoogte gelegen dient te zijn.

103

104 Rijstrookmallen Voor het opdelen van een wegvak in rijlijnen kan een rijstrookmal op 

basis van wegtype en wegbreedte worden toegepast. Er blijken door ingenieurs- en adviesbureaus 

verschillende mallen te worden gebruikt wat leidt tot inconistenties in gegevens en berekeningen.

105

106 Verhardingstypen De classificaties  van  de BGT zijn  onvoldoende gedetailleerd  voor 

goede geluidberekeningen. Bijvoorbeeld het type “geluidsabsorberend asfalt” komt niet voor in de 

BGT, de BGT blijft op het detailniveau van “gesloten verharding: asfalt“. Dit is onvoldoende voor 

lokale geluidsberekeningen.
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2.4 Schets informatiemodel

107 In Figuur 2.3 wordt een schets van een informatiemodel Verkeer gegeven gebaseerd op basis van 

de  informatiebehoefte  en  –aanbod  van  het  informatiehuis  Geluid  en  Luchtkwaliteit.  De  database 

verkeer voor milieumodelering 2013 is als basis genomen. In de werksessies zijn de verschillende 

kenmerken van een kleur voorzien om aan te geven welke informatiehuis welk gegeven gebruikt. 

108

109 In de schets van het informatiemodel zijn de gegevens vervolgens geherstructureerd en ingedeeld 

naar de categorieën “wegkenmerken, verkeersintensiteit en omgevingskenmerken”. Emissies zijn niet 

apart  toegevoegd,  omdat  emissies  afgeleid  worden  op  basis  van  de  verkeersintensiteiten  met 

bepaalde constanten voor uitstoot per voertuigcategorie per kilometer.

110

111 De verschillende bronbestanden welke een relatie hebben met de weg- en verkeersgegevens in het 

model  zijn  toegevoegd.  Deze  bronbestanden  worden  al  deels  toegepast  bij  de  realisatie  van  de 

database  verkeer  voor  milieumodelering,  anderzijds  wordt  verwacht  dat  in  het  DSO  vanuit  de 

informatiehuizen  bepaalde  informatieproducten  invoergegevens  zullen  zijn  voor  het  model  (bijv. 

verkeersbesluiten en opleverdossiers Bouw).

112

113 Toelichting schets:

 De geometrische basis voor de DVMM is het NWB. 
 De afstanden tussen wegas en wegrand en wegas (afstandWegasRand) en gevel (afstandWegasGevel) 

worden afgeleid uit de wegdelen van de BGT en de panden uit de BAG.
 De bomenfactor kan worden afgeleid van het object VegetatieObject van het type “boom” uit de BGT.
 Gegevens over de locatie van een scherm of wal volgen uit de BGT (geluidsscherm) en AHN  (hoogte 

terrein), de afstand van geluidscherm tot wegas kan hieruit bepaald worden.
 Het  NDW  stelt  als  open  data  wegverkeersgegevens  per  minuut  beschikbaar  per  type 

voertuigcategorie.
 De wettelijke toegestane snelheid (wtSnelheid) per voertuigcategorie volgt uit de verkeersbesluiten.
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116 Figuur 2.3 Schets van de informatiebehoefte en –aanbod voor de informatiehuizen Geluid en  

Luchtkwaliteit gebaseerd op de database verkeer voor milieumodelering 2013
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Hoofdstuk 3

117 Vervolg

118 Voor  domeinen Lucht en Geluid is  de informatiebehoefte en het –aanbod redelijk in beeld.  Een 

schets van het informatiemodel en relaties met andere registraties is opgenomen in dit rapport. Hierin 

ontbreekt  nog  grotendeels  de  exacte  informatiebehoefte  vanuit  de  informatiehuizen  Externe 

Veiligheid, Bouw en Ruimte.

119

120 Voor het vervolg van het opstellen van een informatiemodel Verkeer als basis voor het generieke 

weg-  en  verkeersgegevens  voor  de  Omgevingswet  wordt  de  volgende  verdieping  en  uitbreiding 

aanbevolen:

121

122 Uitwerken use cases en bepalen informatiebehoefte. Voor Geluid en Luchtkwaliteit  zijn de 

informatiebehoeften redelijk in beeld,  te meer omdat dit  bestaande situaties zijn.  Voor  de andere 

informatiehuizen  geldt  dit  niet.  Het  is  de  aanbeveling  om  eerst  de  use  cases  geënt  op  de 

bedrijfsprocessen in deze informatiehuizen in kaart te brengen. Externe Veiligheid, Bouw en Ruimte 

hebben al aangegeven hier in Q3 en Q4 mee te starten danwel verder te gaan. Uitgangspunt bij het 

opstellen van de use cases zou moeten zijn om eerst eenvoudig te beginnen en later te verbreden en 

te verdiepen, omdat anders het gevaar dreigt dat direct een informatiemodel met enkele duizenden 

entiteiten en definities opgesteld en afgestemd moet worden. Afbakening moet liggen op die gegevens 

die  vanuit  wet-  en  regelgeving  voorgeschreven  zijn.  Goed  inzicht  in  de  informatiebehoefte  is 

randvoorwaardelijk om de volgende fase in te gaan.
123
124 Harmoniseren en oplossen issues In paragraaf 2.3 worden een aantal inhoudelijke issues op de 

definities  en  afbakening  van  weg-  en  verkeersgegevens  genoemd.  In  werksessies  met  de 

domeinexperts vanuit de verschillende informatiehuizen dienen deze knelpunten opgelost te worden, 

waarbij  het  uitgangspunt  is  om  –waar  mogelijk-  de  definities  en  afbakening  van  weg-  en 

verkeersgegevens te harmoniseren en dichter bij elkaar te brengen.
125
126 Standaardiseren Formaliseren van de keuzes in een afsprakenstelsel over definities, kenmerken 

en relaties tussen objecten, ofwel opstellen van het informatiemodel. Voor goede aansluiting met de 

basisregistraties (bijv. BGT) en andere bestaande nationale registraties (bijv. NWB) is het van belang 

om deze registraties als basis te nemen (ofwel: voortbouwen op als verdieping en uitbreiding in een 

sectormodel). Bij knelpunten bij de aansluiting op deze registraties tijdens de ontwerpfase van het 

informatiemodel  dienen  wijzigingsvoorstellen  op  de  onderliggende  informatiemodellen  van  deze 

registraties aan de beheerders van deze informatiemodellen/standaarden aangedragen te worden.
127

128
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Bijlage 1 Database verkeer voor milieumodelering 2013



129





131

132


