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RONA (algemeen)
A Commissie RONA (Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen)
B Activiteiten die met de RONA in verband staan
C RONA-werkgroepen (samenstelling en voortgang)
II

Commissie ROA (Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen)

III

Ministeriële Werkgroep Unitorme Bewegwijzering Binnen en Buiten de Bebouwde Kom (zgn. U4BK) langs
niet-autosnelwegen

IV

Commissie Bebakening en Markering van Wegen

V

Werkgroep Maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen

VI

Werkgroep Maatregelen bij werken in uitvoering op niet- autosnelwegen buiten de bebouwde kom

BijlageA - Categorie-indeling voor wegen buiten de bebouwde kom, augustus 1985
Bijlage B - Voortgangsprocedure voorlopige RONA-richtlijnen
Bijlage C - Elementen van het dwarsprofiel

De secretariaten berusten bij de Dienst Verkeerskunde van de Rijkswaterstaat.
Op deze wijze wordt getracht te komen tot een optimale coördinatie van de werkzaamheden van alle commissies, werkgroepen etc. die
tot taak hebben het opstellen van richtlijnen op verkeerstechnisch gebied.
Reeds eerder verschenen:
Richtlijnen Wegen - Stand van Zaken - 1979
Richtlijnen Wegen - Stand van Zaken - 1982

Richtlijnen Wegen - Stand van Zaken - is een uitgave van de Onderatdeling Richtlijnen van de Dienst Verkeerskunde,
adres: PB 20906, 2500 EX 's-Gravenhage, TeI.nr . 070-264011.

Richtlijnen Wegen - Stand van Zaken - december 1985

blz.1

1A

RONA Algemeen

1 A Commissie RONA
(Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen)

a

ir. E.M.E. d'Arnaud

(voorzitter)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ir. Ch.B. Landré*)

(vice-voorz.)

-

Provinciale Waterstaat Zeeland

hr. J.P. Bernds

(secretaris)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

hr. L.C. Verhoeven

(secretariaat) -

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ir. GA. Brevoord

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ir. P.M.W. Elsenaar

-

Rijkswaterstaat, Hoofddirectie

ir. W. Leeuwenburgh

-

Rijkswaterstaat, Hootddirectie

ir. H. Luijmes

-

Rijkswaterstaat, Directie Gelderland

ir. R.J. Krabbendam

-

Provinciale Waterstaat Overijssel

ir. J.A. In 't Veld*)

-

Provinciale Waterstaat Zeeland

ir. Th.H. van Putten

-

Landinrichtingsdienst

ir. G. Alink

-

Directie Verkeersveiligheid, 's-Gravenhage

ir. W.F. van Eyndhoven

-

NIDIG

ir. S.T.M.C. Janssen

-

SWOV

b
taken

Samenstelling op 31 december 1985

Algemeen

De Commissie RONA werd opgericht in 1971 door de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat en de Vergadering van Hoofden van Provinciale Waterstaatsdiensten. Het doel is - zoals ook reeds aangegeven in de Stand van Zaken 1979 -het bieden van een verkeerstechnisch
instrumentarium voor het ontwerp van niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom. Daarbij
gaat het dan vooral om een zodanige uniforme uitvoering en uitrusting van typen wegen, dat
de weggebruiker steeds geconfronteerd wordt met goed voorspelbare en herkenbare weg- en
verkeerssituaties hetgeen de verkeersveiligheid bevordert.

afwegingsproces

In de praktijk zullen echter vaak naast de zuivere verkeerstechnische aspecten ook belangen
van andere aard een rol kunnen spelen. In dergelijke gevallen zal dan bij de realisatie van een
aanleg of reconstructie gestreefd moeten worden naar een zorgvuldige afweging van al deze
zaken door de verantwoordelijke wegbeheerder.
Vandaar ook dat de RONA-richtlijnen bij hun verschijnen nog het predicaat voorlopig" dragen, zij het wel dat zij als richtinggevend bij het ontwerpproces te beschouwen zijn.

) Deze personen zijn vanaf 1 november 1985 de opvolgers van de heren ir. C. Roels en ir. C.
Woldring, beiden van de Provinciale Waterstaat Groningen.
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De RONA-organisatie is zo opgezet dat de voorlopige RONA-richtlijnen opgebouwd zijn uit de
volgende - steeds apart te verschijnen - hoofdstukken.

hoofdstukken
RONA-richtlijnen

1 Basiscriteria
II Dwarsprofielen
III Kruispunten
IV Alignement
V Verlichting
VI Wegen in plattelandsgebieden
Voor de samenstelling van de gelijknamige werkgroepen die de voorstellen voor de richtlijnen
voorbereiden en opstellen alsmede voor de gedetailleerde omschrijving van de voortgang van
hun werkzaamheden wordt verwezen naar onderdeel C.

categorie-indeling is
het uitgangspunt

In 1980 verschenen als deelhoofdstuk van Basiscriteria de voorlopige richtlijnen Categorieindeling voor wegen buiten de bebouwde kom". Deze categorie-indeling was eveneens het uitgangspunt voor alle andere commissies en werkgroepen die tot taak hebben het opstellen van
richtlijnen op verkeerstechnisch gebied (voor een opsomming daarvan zie voorin onder INHOUD).
Deze categorie-indeling werd later voor de lagere categorieën enigszins aangepast en verfijnd gezien de behoefte daaraan met name in de werkgroep ,,Wegen in plaftelandsgebieden".
zie bijlage A.
Als deelhoofdstuk van Kruispunten kwamen in 1981 gereed de voorlopige richtlijnen
Kruispunten met verkeerslichten buiten de bebouwde kom". Deze richtlijnen werden evenals
die van de categorie-indeling uitgegeven via de Staatsuifgeverij.

voortgang af 1982
inspraakprocedure

Mede met het oog op het na 1982 gereed gekomen grote pakket van voornamelijk ontwerprichtlijnen werd in 1982/1983 een inspraakprocedure ontworpen waarbij alle belanghebbenden de gelegenheid zouden krijgen hun commentaren op de concepten te leveren door middel
van op een centraal punt te houden commentaar- en informatiedagen.
Op de commentaardag kunnen de voordien ingezonden commentaren besproken worden
door de commentargevers met de leden van de desbetreffende werkgroep waarbij dan ook
vertegenwoordigers van de stuurgroep aanwezig zijn.

Op de daarna te houden informatiedag wordt dan door de werkgroep toelichting gegeven op
de wijze van verwerking van de ingebrachte commentaren.
Tenslotte kunnen de concepten dan gereed worden gemaakt voor aanbieding door de Commissie RONA aan haar opdrachtgevers met verzoek deze goed te keuren, waarna publikatie
kan volgen.
Deze gehele inspraakprocedure is uitvoerig weergegeven op bijlage B.

In de periode na 1982 werden een aantal van deze commentaar- en informatiedagen gehouden omdat in onderstaande volgorde de volgende concepten gereed kwamen
- Dwarsprofielen en Kruispunten
- Basiscriteria
- Fietspaden
- Wegen in plattelandsgebieden
Voor de preciese data van de daarvoor gehouden commentaar- en informatiedagen zie onderdeel C (samenstelling en voortgang werkgroepen).

Gesteld kan worden dat bovenvermelde concepten in het algemeen positief werden ontvangen.
De commentaren en andere reacties spitsten zich hoofdzakelijk toe op een aantal zaken
waarover in afwachting van nadere onderzoeken in diverse werkgroepen al eerder uitvoerige
discussies waren geweest en waarbij tenslotte beslist was op basis van aanwezige kennis en
ervaring, rekening houdend met de terzake dienende achtergrondfilosofieën.
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Ook op deze commentaar- en informatiedagen werd door de Commissie RONA nog eens gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de ontwerper bij de toepassing van deze
concept-richtlijnen.
Hierbij dient dan wel altijd gelet te worden op de consequenties, vooral op het gebied van de
verkeersveiligheid, indien men om gemotiveerde redenen denkt af te moeten wijken van de in
deze richtlijnen neergelegde technische randvoorwaarden.
artikel over richtlijnen in

In dit verband kan ook nog eens verwezen worden naar een artikel van de hand van ir. T. de

,,Wegen" van december 1984

Wit (SVT) over Normen, Richtlijnen en Aanbevelingen' in de december 1984-uitgave van het
maandblad Wegen".
Inmiddels gingen de opdrachtgevers van de RONA in hun gemeenschappelijke vergaderingen
van 7 maart 1985 akkoord met de concepten Dwarsprofielen en Kruispunten, die dan ook
eerstdaags gepubliceerd zullen worden. bij de Staatsuitgeverij.

VTL 1983
kruispunten

Op de Verkeerstechnische Leergang (VTL) van de ANWB in oktober/november 1983 had ing.
H.W. Kuper, lid van de werkgroep Kruispunten, reeds voordien gelegenheid gekregen informatie te geven over het concept Kruispunten.
Commentaar- en intormatiedagen werden ook reeds gehouden voor de concepten Basiscriteria en Fietspaden. Na verkregen goedkeuring van de opdrachtgevers zullen dan ook deze concepten als voorlopige RONA-richtlijnen verschijnen.
Te rekenen is op najaar 1986.
Naar verwachting zullen de concepten Alignement en Verlichting eind 1985 gereed zijn voor
bespreking in de stuurgroep. In de loop van 1986 zouden dan de commentaar- en informatiedagen kunnen volgen.
Bij het opstellen van de richtlijnen en met name bij die van Dwarsprofielen en Fietspaden
bleek een nadere bestudering van de bermenproblematiek noodzakelijk. Grondslagen voor dit
meer uitgebreide onderzoek waren reeds gelegd door de onder Dwarsprofielen ressorterende
subwerkgroep ,,Geleiderailconstructies langs niet-autosnelwegen (,,Bermbeveiliging,,). Daarnaast was op dit gebied ook al werkzaam geweest de BOWG (Begeleidende Overheidswerkgroep) Obstakels in wegbermen", die hoofdzakelijk de SWOV-onderzoeken naar de veilige inrichting van wegbermen begeleidde.
In de loop van 1983 werd van de minister van Verkeer en Waterstaat toestemming verkregen
deze BOWG op te heffen en de resterende werkzaamheden over te dragen aan een binnen
RONA-verband nieuw te vormen groep, bestaande uit leden van deze opgeheven BOWG en
van de genoemde subgroep van Dwarsprofielen.
Deze nieuwe werkgroep kreeg de naam Veiligheid Bermen" en ging rechtstreeks ressorteren onder de stuurgroep RONA met als voornaamste taak de begeleiding van onderzoeken op
het gebied van de bermbeveiliging.
Deze nieuwe RONA-werkgroep kwam voor de eerste maal bijeen in oktober 1984. Te verwachten is dat bij de technische uitwerking van bepaalde alternatieve vormen van bermbeveiligingsconstructies zaken aan de orde zullen komen, die ook van belang zijn voor de ROA (zie aldaar).

RONA-MOP

Binnen het kader van deze en andere voor de RONA van belang zijnde onderzoeken werd
eveneens aandacht besteed aan een verdere invulling van het RONA-Meerjaren Onderzoek
Programma (MOP). Diverse concepten van een dergelijk programma werden zowel binnen de
RONA (stuurgroep en werkgroepen) als daarbuiten (in de achterbannen van stuurgroep en
werkgroepen) besproken voordat tenslotte gekomen kon worden tot een opzet, die de Commissie RONA ter goedkeuring zou kunnen aanbieden aan haar opdrachtgevers.
Een vraagstuk is evenwel nog de verdeling van de onderzoekskosten over de bij de resultaten
van deze onderzoeken belanghebbenden.

toekomst RONA

De verwachting is dan ook dat, nadat de concepten Alignement en Verlichting goedgekeurd
en gepubliceeerd zijn, de taken van de Commissie RONA daarmee nog niet ten einde zijn.
Men zal verder moeten gaan met onder andere de coördinatie van bovengenoemde onderzoe-
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ken en het verwerken van de resultaten daarvan in relatie tot de evaluatie van de voorlopige
richtlijnen in het algemeen. Dit alles kan dan leiden tot het geven van een meer detinitiet karakter aan het bestaande, ook tot uitdrukking komende in een andere uiterlijke presentatie.
Hierbij is onder andere te denken aan een scherpere scheiding van hoofd- en bijzaken, een
meer duidelijk ingangsregister - bijvoorbeeld ook per wegcategorie - met wellicht ook een opslaan van dergelijke data in de computer.
Voor de voortgang van andere met de RONA verbonden zaken zoals de Stafgroep VvV etc.
wordt verwezen naar het volgende onderdeel B.
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1 B Activiteiten die met de RONA in verband staan

1 Stafg roep Veiligheidscriteria voor Verkeersvoorzieningen (VvV)

a Samenstelling op 31 december 1985

ir. J.A. In 't Veld

(voorzitter)

-

Provinciale Waterstaat Zeeland

hr. L.C. Verhoeven

(secretaris)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ir. H.L. Stembord

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ir. JAM. v.d. Kooy

-

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant

ir. S.T.M.C. Janssen

-

SWOV

ir. F.C.M. Wegman

-

SWOV

ir. R.F. Duvergé

-

Provinciale Waterstaat Friesland

ir. C. Woldring

-

Provinciale Waterstaat Groningen

ir. P.J.M. Beemsterboer

-

Directie Verkeersveiligheid, 's-Gravenhage

ir. Th. Michels

Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen

ir. M. Slop

Studiecentrum Verkeerstechniek

b Voortgang
Binnen het kader van de Commissie RONA worden enkele onderzoeken uitgevoerd, die in
eerste instantie gericht zijn op een verdere onderbouwing van de richtlijnen om zodoende een
beter inzicht te verkrijgen in met name de effecten van maatregelen die moeten leiden tot een
meer gekwantificeerde afweging.
Een belangrijk thema in het kader van de RONA is de categorisering van wegen.
Met betrekking tot het bovenstaande is door de SWOV een onderzoeksopzet uitgewerkt onder
de naam Veiligheidscriteria voor Verkeersvoorzieningen (VvV). Dit onderzoek moet gezien
worden als een integrerend onderzoek voor de eerdergenoemde RONA- en SWOVonderzoeken.
Het onderzoek beoogt adviezen te geven voor de structurering en inrichting van het Nederlandse wegennet op basis van een stelsel van voornamelijk verkeerstechnische maatregelen
dat gericht is op de bevordering van de verkeersveiligheid. Met name hoopt men met dit onderzoek het veronderstelde positieve effect van de categorisering van wegen op de verkeersveiligheid na te gaan.
Gezien het grote belang dat de Commissie RONA aan dit onderzoek hecht, is in 1980 de Stafgroep VvV opgericht die het onderzoek zowel inhoudelijk als praktisch begeleidt.
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Het VvV-project heeft vooralsnog het Nederlandse wegennet buiten de bebouwde kom als onderzoeksgebied. Daarin zijn drie wegennetten onderscheiden naar de mate waarin deze een
verkeersfunctie vervullen:
eerste wegennet:

dit wegennet is vergelijkbaar met het hootdwegennet zoals
dit is vastgesteld in het Structuurschema Verkeer en Vervoer
(SVV 1979);

tweede wegennet:

voornamelijk zijn dit wegen die voorkomen op secundaire en
tertiaire wegenplannen;

derde wegennet :

de wegen binnen deze wegennetten zijn in hoofdzaak gemeentelijke wegen, kwartaire wegen en overige niet
planwegen.

In 1981 is met een inventarisatie gestart van deze wegennetten buiten de bebouwde kom met
als eerste onderdeel het eerste wegennet.
Deze inventarisatie van het eerste wegennet is uitgevoerd in samenwerking met contactpersonen van de Provinciale Waterstaatsdiensten en Regionale Diensten van de Rijkswaterstaat.
De Dienst Verkeersongevallenregistratie is ingeschakeld voor het leveren van de ongevallengegevens.
In 1983 werd de rapportage van de eerste fase van het onderzoek, de inventarisatie van de
weg- en verkeerskenmerken en ongevallen op het bovengenoemde eerste wegennet, afgerond.
De volgende fasen van het onderzoek bestaan uit analyses van de gegevens van het eerste
wegennet.
Daarnaast is een aanvang gemaakt met het vaststellen van de omvang van het tweede en derde wegennet en is een studie-opzet voor deze wegennetten gemaakt.
Gezien de grote totale Iengten van wegen, welke tot het tweede en derde wegennet gerekend
dienen te worden, is het praktisch onmogelijk een volledige inventarisatie uit te voeren. Dit
houdt in dat voor beide wegennetten representatieve steekproefgebieden gekozen zijn.
Voor dit deel van het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van de in het kader van het
RONA-cnderzoek Wegen in Plattelandsgebieden geinventariseerde gebiedskenmerken.

2 Actiepunt Fietsroutes buiten de bebouwde kom

MPP 1980-1984,

Als logisch vervolg op het in het Meerjaren Plan Personenvervoer (MPP) 1975 aangekondigde

actiepunt fietsroutes buiten

Demonstratieproject Fietsroutes in Den Haag en Tilburg werd in het MPP 1980- 1984 het Ac-

de bebouwde kom

tiepunt Fietsroutes buiten de bebouwde kom" aangekondigd waarover ook reeds gerapporteerd werd in de vorige Stand van Zaken 1982.
In dat jaar werden door de minister van Verkeer en Waterstaat voor bovengenoemd act iepunt
aangewezen de fietsverbinding Arnhem-EIst-Nijmegen (Gelderland - langs RW 817) en de
fietsverbinding Midden Peelweg - Maasbree - Venlo (Limburg - langs de provinciale weg Nr. 4).
Inmiddels is de eerste fase van het project Gelderland gereed en naar verwachting zal het
project Limburg begin 1986 geheel worden afgerond.
Voor beide projecten werden reeds een aantal vooronderzoeken uitgevoerd waarvan een samenvattend rapport verkrijgbaar is bij de Dienst Verkeerskunde van de Rijkswaterstaat (uitgave februari 1985).

3 MPP Fietsnetwerk Delft

Eveneens in het MPP 1980-1984 werd de realisatie van een Fief snet werk in Delft aangekondigd. De voorstudies zijn verricht. De resultaten zijn gerapporteerd tijdens het Symposium Experimenten.
Een samenvattend rapport is bij de Dienst Verkeerskunde beschikbaar (uitgave april 1985). De
nastudie start in het najaar van 1985. In 1987 zal het project worden afgerond met een internationaal symposium.
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Voor- en nasituatie van een fietsvoorziening in het kader van het fietsnetwerk Delft.
4 Ontwerpvoertuigen

ontwerpvoertuig
personenauto

Van belang voor alle richtlijnen op ontwerp- en verkeerstechnisch gebied was het in 1980 bit
de Dienst Verkeerskunde verschenen rapport ,,Ontwerpvoertuigen". Het hierin omschreven
ontwerpvoertuig personenauto was gebaseerd op de kenmerken van het voertuigenbestand
1968-1974. Sindsdien - en met name sinds de oliecrisis - hebben zich vooral bij de personenauto's wijzigingen voorgedaan in juist die kenmerken, die relevant zijn voor weg- en verkeersvoorzieningen.
Om die reden is besloten het ontwerpvoertuig voor personenauto's te gaan actualiseren op
basis van de in Nederland in de jaren 1980-1984 aantallen verkochte personenauto's.
Afronding door de Dienst Verkeerskunde wordt verwacht in de loop van 1986.
5 Nomenclatuur
De werkzaamheden van de (SCW-SVT-RAW) werkgroep Nomenclatuur, waarin door de Dienst
Verkeerskunde wordt deelgenomen door de secretaris van de Commissie RONA, bevinden
zich in een atrondend stadium.
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RONA-werkgroepen
(Samenstelling en Voortgang)

Basiscriteria
- Dwarsprotielen
- Kruispunten
Alignement
Verlichting
Wegen in Plattelandsgebieden
- Veiligheid Bermen
RONA-werkgroep Basiscriteria
a Samenstelling op 31 december 1985
ir. G.A. Brevoord

(voorzitter)

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ir. H.L. Stembord

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ir. Ch.B. Landré

Provinciale Waterstaat Zeeland

ir. A.A. Peters

Provinciale Waterstaat Noord-Brabant

hr. F. Poppe

EWILI)YA

ir. G.M.M. Alink

Directie Verkeersveiligheid, 's-Gravenhage

b Voortgang
Deelhoofdstuk 2 Categorie-indeling voor wegen buiten de bebouwde kom" verscheen
reeds in 1980.
De concepten van de resterende deelhoofdstukken 1 en 3 t/m 7 kwamen gereed.
Commentaarronde was 9 februari 1984.
lnformatieronde was op 28 maart 1985.
Na goedkeuring door de opdrachtgevers van de RONA is met publikatie te rekenen najaar
1986.
Van deelhoofdstuk 5 Verkeersafwikkeling per hoofdcategorie" worden de achtergronden
belicht in twee aparte toelichtingen voor respectievelijk enkelbaanswegen van de RONAcategorieën B en C en enkelbaanswegen van categorie D.
Deze toelichtingen zijn niet in de richtlijn zelf opgenomen, maar kunnen wel op aanvraag
verstrekt worden.
Onder de werkgroep Basiscriteria ressorteerde de Onderzoeksgroep Fietsverkeer, met de
Analyseteams Fietsverkeer op wegvakken buiten de bebouwde kom" en Veiligheidsonderzoek fiets- en autoverkeer op kruispunten buiten de bebouwde kom" (AFK).
De onderzoeksgroep en het eerstgenoemde Analyseteam hebben hun werkzaamheden afgerond door onder meer het uitbrengen van het rapport ,,Onderzoek naar de relatie tussen
de weg- en verkeerskenmerken en de ongevallenkans van (brom)fietsverkeer langs wegvakken buiten de bebouwde kom".
Mede op grond van deze onderzoeksresultaten is een concept opgesteld voor nieuwe
richtlijnen fietspaden langs wegvakken buiten de bebouwde kom.
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Dit concept voor de Richtlijnen voor de aanleg van fietspaden langs wegvakken buiten de bebouwde kom' kwam in de commentaarronde op 10mei 1984 en de intormatieronde volgde op
28 maart 1985.
Na goedkeuring door de opdrachtgevers van de RONA zullen deze richtlijnen waarschijnlijk
najaar 1986 kunnen verschijnen.
Deze richtlijnen vervangen dan de reeds in 1976 - niet direct onder de auspiciën van de RONA
- verschenen voorlopige richtlijnen voor de Aanleg van (brom)fietspaden langs secundaire en
tertiaire wegen buiten de bebouwde kom", die gebaseerd waren op ervaringen en literatuuronderzoek en toen snel uitgebracht moesten worden gezien het toenmalige subsidiebeleid voor de aanleg van fietspaden.
De huidige samenstelling van het Analyseteam Veiligheidsonderzoek fiets- en autoverkeer
op kruispunten buiten de bebouwde kom" is als volgt:
ir.

H.L. Stembord

(voorzitter)

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ing. R.H. Oldenburger

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

hr.

J.C. de Haat

Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland

ir.

J.A. Salomé

Provinciale Waterstaat Drenthe

ing. A.M. Zwart

Dienst Wegen, Verkeer en Grondzaken,
Provincie Gelderland

hr.

F. Poppe

SWOV

Op grond van een inventarisatie (uitgevoerd door Regionale Directies van de Rijkswaterstaat
en Provinciale Waterstaatsdiensten) van alle ongeregelde kruispunten tussen planwegen on
derling buiten de bebouwde kom is getracht algemene verbanden aan te geven tussen de veiligheid van het fietsverkeer enerzijds en de weg- en verkeerskenmerken anderzijds. Ondanks
de relatief grote hoeveelheid basismateriaal (ca. 1000 kruispunten) bleken deze algemene
verbanden moeilijk te traceren. Dit benadrukt de complexiteit van de problematiek.
Momenteel wordt gericht gezocht naar effecten op de veiligheid, waarbij wordt uitgegaan van
door de wegbeheerders opgestelde hypothesen.
Opgemerkt kan nog worden dat ondanks de naam van het analyseteam niet voorbij wordt gegaan aan de veiligheid van de overige verkeerssoorten.
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RONA Algemeen

RONA-werkgroep Dwarsprofielen *)

a Samenstelling op 31 december 1985

ir.

H. Luijmes

(voorzitter)

hr.

L.C. Verhoeven

(secretaris)

Rijkswaterstaat, Directie Gelderland
-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ing. H. Kwint

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ir.

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ing. J, van Daltsen

-

Rijkswaterstaat, Hootddirectie

ing. D. van Dijk

-

Rijkswaterstaat, Directie Overijssel

ing. W.H. van de Eshof

-

Provinciale Waterstaat Noord-Holland

ir.

Th.W.H.J. Aarsen

A.B. Diepenhorst

Provinciale Waterstaat Utrecht.

b Voortgang

De werkgroep stelde een concept op dat na goedkeuring door de stuurgroep in de inspraakronde gebracht kon worden, tegelijk met het concept Kruispunten.
Gezien de grote belangstelling werden voor deze twee concepten drie commentaardagen uitgetrokken, te weten 1 mei, 2 en 7juni1983.
De intormatiedag was op 22 mei 1984.
Daarna kon het concept gereed worden gemaakt voor het verkrijgen van de goedkeuring van
de opdrachtgevers van de RONA, die tenslotte in maart 1985 verkregen werd.
De voorlopige richtlijnen Dwarsprotielen zullen dus eerstdaags bij de Staatsuitgeverij verschijnen.
Onder Dwarsprotielen ressorteerde de Onderzoeksgroep ,,Rijstrookbreedte" (die haar werkzaamheden al eerder atsloot met een rapport) en de subgroep ,,Geleiderailconstructies langs
Niet-Autosnelwegen" (,,Bermbeveiliging,,). Deze onderzoeksgroep en de subgroep hebben
een belangrijk aandeel geleverd voor de nu gereed gekomen richtlijnen Dwarsprotielen.
De resultaten waren echter tevens aanleiding voor een verder onderzoek van de materie in
kwestie.
Diverse leden van deze subgroep zetten hun werkzaamheden dan ook voort in de in 1984
nieuw getormeerde RONA-groep Veiligheid Bermen".
Zie aldaar.

*) Voor Elementen van het dwarsprofiel" zie bijlage C
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RONA Algemeen

RONA-werkgroep Kruispunten

a Samenstelling op 31 december 1985
ir.

F. Hoekstra

(voorzitter)

-

voorheen Provinciale Waterstaat Friesland

ing. R.H. Oldenburger

(secr.)

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ir.

Laak

Rijkswaterstaat, Hoofddirectie

W.H. Janssen v.d.

ing. J. Eekhof
ing. L.R. Meijer

Rijkswaterstaat, Directie Gelderland
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde

ing, H.W. Kuper

Rijkswaterstaat, Directie Groningen

ing. K.J.B. Erné

Directie Verkeersveiligheid, Rayonleider

ing. J. Kampinga

Oost
Provinciale Waterstaat Drenthe

ing. P.T.H. Scholten

Provinciale Waterstaat Noord-Brabant

ing. 0. Beumer

Dienst Wegen, Verkeer en Grondzaken,
Provincie Gelderland

b Voortgang

In september 1982 verschenen de voorlopige richtlijnen Kruispunten met verkeerslichten
buiten de bebouwde kom". Daarin stond centraal het verstrekken van achtergrondinformatie
over het ontwerp van dergelijke kruispunten en niet zo zeer het atwegen van criteria voor het
al ot niet plaatsen van een verkeersregelinstallatie. Daarvoor werd verwezen naar de werkzaamheden van een SVT-werkgroep die deze materie op dat moment bestudeerde.
De resultaten van deze werkgroep werden inmiddels neergelegd in de in november 1983 verschenen SVT-mededeling nr. 22 Criteria voor het plaatsen van verkeerslichten buiten de bebouwde kom".
Het concept Kruispunten werd samen met het concept Dwarsprot leIen in de commentaar- en
intormtieronde gebracht. Gezien de grote belangstelling voor beide concepten werden drie
commentaardagen gehouden, te weten op 1 mei, 2 en 7juni 1983, waarna de informatiedag
volgde op 22 mei 1984.
Het concept kon daarna gereed worden gemaakt voor het ter goedkeuring aanbieden aan de
opdrachtgevers van de RONA.
De voorzitter, ir. F. Hoekstra van de Provinciale Waterstaat Friesland had inmiddels op 1 januari 1984 de Provinciale Waterstaat verlaten (werd in de stuurgroep opgevolgd door ir. R.J.
Krabbendam van de Provinciale Waterstaat Overijssel), maar bleef toch als voorzitter aan om
het geheel mee te helpen afronden.
In maart 1985 werd bovengenoemde goedkeuring verkregen.
Met publikatie via de Staatsuitgeverij is nu spoedig te rekenen.
In de voorlopige richtlijnen is nog geen invulling gegeven aan het aspect Verkeersplelnen omdat daarvoor eerst nog meer onderzoek nodig is.
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RONA Algemeen

RONA-werkgroep Alignement

a Samenstelling op 31 december 1985
ir.

Th.W.H.J. Aarsen

(voorzitter)

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

hr.

D.E. Helleman

(secretaris)

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ing. H. Kwint

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ing. A. Balk

Rijkswaterstaat, Directie Utrecht

ing. B.J. v.d. Puttelaar

Rijkswaterstaat, Directie Utrecht

ing. J.C.A. de Vos

Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Hol land

ir.

T. Woestenburg

ing. G.W. Kleinveld

Provinciale Waterstaat Groningen
Provinciale Waterstaat Utrecht

b. Voortgang
Deelhootdstuk 1 Uitgangspunten bij het ontwerp" is besproken in de stuurgroep.
De concepten van de deelhootdstukken 2, 3 en 4 zijn momenteel binnen de werkgroep in de
atrondingstase.
De concepten van de overige deelhootdstukken (5, 6 en 7) zullen binnenkort in de werkgroep
kunnen worden atgerond.
Een eerste totaal concept zal in het vierde kwartaal van 1985 in de stuurgroep ter discussie
aangeboden worden.
De inspraakprocedure zou dan in 1986 kunnen volgen.
Eind 1982 werd de voorzitter ir. P.J. Trijbels wegens verandering van diens werkzaamheden
bij de Provinciale Waterstaat Limburg opgevolgd door ir. Th.W.H.J. Aarsen van de Dienst Verkeerskunde.
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RONA Algemeen

RONA-werkgroep Verlichting

a Samenstelling op 31 december 1985
Ir.

F. Hoekstra

(voorzitter)

-

voorheen Provinciale Waterstaat Friesland

hr.

D. Bron

(secretaris)

-

Provinciale Waterstaat Zuid-Holland

Ir.

T.H.Tan

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ing. K.L. Westrup

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ing. G.H. Moorman

-

Rijkswaterstaat, Directie Gelderland

ing. R.J. Faber

-

Dienst Wegen, Verkeer en Grondzaken,
Provincie Gelderland

b Voortgang
Medio 1984 kwam een eerste versie van het totaal-concept gereed dat enkele malen in de
stuurgroep besproken en van commentaar voorzien werd.
De tweede versie is eind 1985 in de stuurgroep besproken.
De inspraakprocedure kan nu in de loop van 1986 volgen.
Evenals dat bij Kruispunten het geval was bleet Ir. F. Hoekstra - ook na diens vertrek bij de
Provinciale Waterstaat Friesland op 1 januari 1984 - als voorzitter aan om mee te helpen het
geheel at te ronden.
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RONA Algemeen

RONA-werkgroep Wegen in Plattelandsgebieden

a Samenstelling op 31 december 1985
ir.

Th.H. van Putten

(voorzitter)

Landinrichtingsdienst

Ir.

G.W. van Vliet

(secretaris)

Rijkswaterstaat, Dir, Zuiderzeewerken

Ing. J. Pruim.

Rijkswaterstaat, Dir. Zuiderzeewerken

Ing. A.J.J. Deuss

Rijkswaterstaat, Hoofddirectie

Ir.

H.L. Stembord

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

hr.

F. Poppe

sWOV

Ir.

Th. Michels

Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen

Ir.

F.W. Alberts

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

Ing. Th.H. Laurens

Provinciale Waterstaat Zuid-Holland

Ir.

Provinciale Waterstaat Groningen

J. v.d. Vendel

Ing. W.J. Tonnis

-

Waterschap Bargerbeek, Klazienaveen

b Voortgang
De werkgroep is gestart met een literatuurstudie naar de problematiek van plattelandswegen
in het algemeen en het verkeersproces in het bijzonder.
Deze literatuurstudie werd in 1982 afgesloten met het rapport Verkeersvoorzieningen en verkeersmaatregelen op plattelandswegen".
In 1983 kwam een eerste concept van de richtlijnen voor het ontwerp van wegen in platteIandsgebieden gereed dat onder meer berustte op deze literatuurstudie, bestaande kennis en
diverse gegevens van de andere RONA-concepten zoals Dwarsprotielen en Kruispunten, terwijl aansluiting werd gezocht bij de Technische Vraagbaak van de Landinrichtingsdienst.
Een verdere uitsplitsing van Categorie VII van de RONA-Categorie-indeling was daarbij noodzakelijk gebleken gezien het grote aantal nogal uiteenlopende typen wegen binnen deze categorie.
In samenwerking met de werkgroep Basiscriteria kwam deze meer vertijnde categorieindeling tot stand. Zie bijlage A.
Het concept voor de betrokken richtlijnen werd diverse malen in stuurgroep en werkgroep
besproken.
Tenslotte kon het concept in de inspraakprocedure gebracht worden.
De commentaarronde was op 28 maart 1985. Alle binnengekomen commentaren zijn inmiddels verwerkt. Binnenkort zal het aangepaste concept worden verzonden ten behoeve van de
informatie ronde.
Naast het opstellen van de concept-richtlijnen heeft de werkgroep een inventaristie verricht
van in Nederland voorkomende typen plattelandsgebieden en de daarin voorkomende wegenstructuren.
Op grond van een analyse is een aantal potentiële proefgebieden geselecteerd - deze kunnen
te zamen als representatief voor de plattelandsgebieden worden beschouwd - waarin een evaluatie van de voorlopige richtlijnen, nadat deze enkele jaren zijn toegepast, kan plaatsvinden.
Een voorstel terzake is bij de stuurgroep ingediend.
De voorzitter Ir. G.P. Verbost van de Landinrichtingsdienst was verplicht om gezondsheidsredenen zijn taken neer te leggen en de Landinrichtingsdienst te verlaten. Hij werd aldaar - en
daarmee ook als voorzitter van de werkgroep in 1984 opgevolgd door Ir. Th.H. van Putten.
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RONA Algemeen

1

RONA-werkgroep Veiligheid Bermen

a Samenstelling op 31 december 1985
ir.

A. Hoogvorst

(voorzitter)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ing. MUM. vd. Drift

(secr.)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

hr.

A.V. Lohman

(secretariaat)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ir.

F.J.A. Oortwijn

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ing. R.F.B. Quack

-

Rijkswaterstaat, Hoofddirectie

ir.

-

Rijkswaterstaat, Directie Friesland

P. Dijkshoorn

ing. J. Kampinga
ing. L. de Boer

Provinciale Waterstaat Drenthe
-

Dienst Wegen, Verkeer en Grondzaken,
Provincie Gelderland

ing. A.C. Lodder

-

Provinciale Waterstaat Zeeland

ir.

-

SWOV

ing, C.C. Schoon

-

SWOV

ing. H.U. Timmer

.

A. Edelman

Directie Verkeersveiligheid, Verkeersveiligheidsadviseur Friesland

ir.

Th. Michels

-

Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen

b Voortgang
Het streven om het deelhoofdstuk V van de concept voorlopige richtlijnen Dwarsprotielen nader te onderbouwen leidde tot de oprichting van een nieuwe groep Veiligheid Bermen" die
samengesteld is uit leden van de voormalige subg roep ,,Bermbeveiliging" van Dwarsprofielen
en de inmiddels opgeheven BOWG Obstakels in Wegbermen". In oktober 1984 kwam deze
groep voor de eerste maal bijeen.

De voornaamste taken van deze groep zijn het inventariseren van praktijkproblemen inzake
de inrichting van bermen en het begeleiden van daaruit voortvloeiende bermonderzoeken met
als doelstelling het aangeven in hoofdlijnen van onder meer criteria met betrekking tot een veilige inrichting van wegbermen in de vorm van aanbevelingen voor richtlijnen. Hoewel in principe alleen bedoeld voor de niet-autosnelwegen zullen bij de bestudering van deze zaken ongetwijfeld ook aspecten aan de orde komen, die van belang zijn voor de werkgroep ,,Bermbeveiliging" van de ROA (zie aldaar). Voor de onderlinge afstemming RONA/ROA wordt zorggedragen.

Het ligt in het voornemen om daarnaast te komen tot een apart - ook voor de ROA geldend en
daarmee in samenwerking op te stellen - handboek met technische gegevens voor de uitvoering in de praktijk. Darin zijn dan onder andere ook op te nemen de Voorschriften voor de
Vervaardiging en Plaatsing van Geleiderailconstructies (de zgn. VVPG van 1979), welke technische voorschriften vooral ten doel hebben te komen tot een bepaalde uniformiteil in onderdelen van geleiderailconstructies.
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Commissie ROA

II Commissie ROA
(Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen)

a Samenstelling op 31 december 1985

(alle leden behoren tot de Rijkswaterstaat)
ir.

E.M.E. dArnaud

(voorzitter)

-

Dienst Verkeerskunde

hr.

J.P. Bernds

(secretaris)

-

Dienst Verkeerskunde

ir.

G.A. Brevoord

-

Dienst Verkeerskunde

ir.

Th.W.H.J. Aarsen

-

Dienst Verkeerskunde

ir.

W. Leeuwenburgh

ir.

P.A.M. van Oostrum

-

Hootddirectie

ir.

drs. J.H. Geerts

-

Dienst Weg- en Waterbouwkunde

ir.

J.C. Moerkerk

-

Directie Utrecht

ir.

A.R. van Bennekom

-

Directie Overijssel

ir.

Th.S. Grob

-

Directie Noord-Brabant

ir.

G.J. Binkhorst

-

Directie Noord-Holland

Hootddirectie

b Voortgang

uitgave 1975

In 1975 werd een groot gedeelte van de ROA-ricbtlijnen uitgegeven waarmee de taak van de
Commissie ROA voorlopig geëindigd was en alle richtlijnen-activiteiten grotendeels geconcentreerd konden worden op de RONA (zie aldaar).

activiteiten sindsdien

Aandacht op een meer beperkte schaal in het kader van de ROA werd sindsdien alleen nog
besteed door de Wegbouwkundige Dienst (vanaf 1juli1985 omgezet in de Dienst Weg- en Waterbouwkunde( aan het deelhoofdstuk Wegbeeld/Land schap van hoofdstuk V (Overige ontwerpelementen) en door de Dienst Verkeerskunde (DVK) aan hoofdstuk II (Alignement), aan
hoofdstuk VIII (Bermbeveiliging op kunstwerken) en aan enkele andere onderdelen van hoofdstuk V zoals Verzorgingsplaatsen en Hectomeferborden. Wat dit laatste onderwerp betreft
verschenen - in afwachting van een invulling daarvan in de ROA-richtlijnen - de DVK-notas nr.
82/05 en nr. 83/10 over respectievelijk ,,Plaatsaanduiding in knooppunfen en aansluitingen'
en De technische handleiding voor de uitvoering van hectometerborden", waardoor ook de
verbindingswegen in knooppunfen en aansluitingen als zodanig kunnen worden gecodeerd,
vooral met betrekking tot ongevallen.
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Commissie ROA

redenen voor heroverweging

Inmiddels was hoe langer hoe meer de behoefte onderkend aan een algehele heroverweging
-waar nodig - van datgene wat reeds in de ROA verschenen was en een totale afronding van
het nog ontbrekende.
Dit alles op grond van de sinds het verschijnen van de ROA-richtlijnen opgetreden en optredende verkeerskundige ontwikkelingen en veranderde inzichten naar aanleiding van onderzoeksresultaten en gewijzigde maatschappelijke factoren.
In dit verband kan eveneens verwezen worden naar het in 1984 verschenen Rijkswatersfaatsrapport Versobering Wegprojecten
In nauw overleg met de hoofddirectie van de Waterstaat kon eveneens in 1984 een begin worden gemaakt met de realisatie van bovenstaande gedachten, mede omdat ruimte vrij kwam
wegens de voortgeschreden afronding van de RONA (zie aldaar).

nieuwe samenstelling

In eerste instantie diende daartoe de Commissie ROA gereactiveerd te worden. Een gedeelte-

Commissie ROA

lijk nieuwe samenstelling bleek daarbij nodig omdat diverse leden van de oorspronkelijke
commissie niet meer beschikbaar waren wegens pensionering, andere functie etc.

ROA-Basiscriteria

In haar nieuwe samenstelling kwam de Commissie ROA voor de eerste maal bijeen op 17 oktober 1984.
Daar werd onder meer besloten eerst aandacht te schenken aan de actualisering van het
hoofdstuk Basiscriteria om daarin vast te leggen de filosofie en de uitgangspunten.
Daarbij kon dan tevens gebruik worden gemaakt van diverse - al of niet aan de ROA aan te
passen - elementen uit de gereed gekomen RONA-richtlijn Basiscriteria (zie aldaar).
De nieuwe ROA-werkgroep Basiscriteria zal met deze materie worden belast.

ROA-Alignement

Eveneens een belangrijk aandachtspunt is het hoofdstuk Alignement. Hierbij zijn afwatering,
anti-verblinding, stedelijke autosnelwegen belangrijke elementen. Een ROA-werkgroep Alignement zal binnenkort worden opgericht.
Voorts werd door de Commissie ROA begonnen aan een inventarisatie van de behoeften aan
actualisering van de details van de diverse hoofdstukken (wat zou kunnen vervallen, wat is
aan te vullen, wat dient het eerst afgerond te worden etc. etc.?), daarbij rekening houdend met
de door de gebruikers van de huidige ROA ondervonden mogelijke onduidelijkheden, hiaten
en/of knelpunten.

ROA-Bermbeveiliging

Daarnaast zal opnieuw aandacht geschonken worden aan hoofdstuk VII ,,Bermbeveiliging in
aardebanen' met het voornemen van de desbetreffende werkgroep om het hoofdstuk VIII
,,Bermbeveiliging op kunstwerken' daarbij te integreren.
De ROA-werkgroep Bermbeveiliging die daarmee wordt belast, had haar eerste vergadering
op 29 augustus 1985.

andere presentatie dan

In een later stadium - maar daar is bij de huidige opzet nu reeds rekening mee te houden -

de huidige ROA

wordt bekeken de mogelijkheid van een andere, beter hanteerbare vorm dan de ROArichtlijnen van dit ogenblik.
Daarbij wordt gedacht aan een comprimeren van de hoofdlijnen met daarbij behorende standaardoplossingen (te zijner tijd ook op te nemen in een computerbestand), terwijl de uitwerking van de puur technische details in aparte uitgaven of bijlagen samengevat wordt.

ROA-Bewegwijzering

Over het huidige hoofdstuk VI (Bewegwijzering) is tenslotte nog het volgende op te merken.De
veranderde inzichten en nieuwe ontwikkelingen deden zich vooral ook gelden op dit vakgebied. Medio 1984 werd een werkgroep Bewegwijzering Autosnelwegen" in de volgende samenstelling opgericht:
ir.

G.A. Brevoord

(voorzitter)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

hr.

JE. Bernds

(secretaris)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde
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Commissie ROA

-

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde

ing, W.F. Seiler

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

hr.

-

Rijkswaterstaat, Hoofddirectie

-

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant

ing. J.P. Bergmans

-

Rijkswaterstaat, Directie Utrecht

ing. C. Versteeg

- ANWB

ing. U. v.d. Spek

- ANWB

ing. M.J.M. v.d. Drift

techn. secr

J.L.J. v. Koeveringe

ing. P.J.L. van BergeHenegouwen

Voorbeeld van een vvegvvf/Lf

t.

Deze werkgroep is begonnen aan een herziening van dit onderdeel op basis van een reeds
door de DVK opgesteld concept. Daar kwam nu nog bij dat inmiddels ook het beleid ten aanzien van het aantal verwijzingen verruimd werd en in het bijzonder wat betreft die naar recreatieve doelen voor de uitvoering waarvan de eveneens in 1984 opgerichte interdepartementale
werkgroep Criteria Toeristische Bewegwijzering nadere aanwijzingen zou geven.
Deze zaken zullen nu eveneens bij de heroverweging worden meegenomen waarbij ook in dit
opzicht een nauwe relatie onderhouden wordt met de Ministeriële Werkgroep Uniforme Bewegwijzering Binnen en Buiten de Bebouwde Kom (de zgn U4BK).
Het hoofdstuk Bewegwijzering dat aldus herzien moet worden wordt straks niet opnieuw in de
ROA opgenomen, maar zal als deel 1 verschijnen in de Richtlijnen Bewegwijzering (waarin
deel II dan betrekking heeft op de niet-autosnelwegen).
Dit deel II wordt momenteel opgesteld door de reeds genoemde Ministeriële Werkgroep
U4BK.
Voor de vordering daarvan: zie aldaar.

Richtlijnen Wegen - Stand van Zaken - december 1985

III

Ministeriële Werkgroep U4BK

III Uniforme Bewegwijzering Binnen en Buiten de
Bebouwde kom langs niet-autosnelwegen

a Samenstelling stuurgroep op 31 december 1985

Beukers

(voorzitter)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

hr.

J.P. Bernds

(secretaris)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ir.

G.A. Brevoord

ir.

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde

ing. W.F. Seiler

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

hr.

J.L.J. van Koeveringe

-

Rijkswaterstaat, Hootd directie

Ir.

J.P. van Be r kum*

-

Dienst voor Ruimtelijke Ordening,
Gemeente Amsterdam

ir.

V.E.C. Huskens

Dienst Openbare Werken, Gemeente Alkmaar

taken

ir.

J.H. te Paske

-

Gemeentewerken, Apeldoorn

ir.

J.W. v.d. Kieft

-

Provinciale Waterstaat Noord-Holland

hr.

J. Dwarswaard

- cPVc

hr.

Versteeg

- ANWB

ing. J. v.d. Spek

ANWB

Deze Ministeriële Werkgroep heeft tot taak het opstellen van richtlijnen voor een systeem van
uniforme bewegwijzering op niet-autosnelwegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom,
waarvoor enkele werkgroepen voorstellen voorbereiden.
b Voortgang
In de Ministeriële Werkgroep zelf kwam in de afgelopen verslagperiode (1982-1985) slechts
één mutatie voor.
Eén der VNG-vertegenwoordigers, ir. M. Slop, nam na een langdurig lidmaatschap in 1983 afscheid wegens zijn vertrek uit de gemeentelijke dienst (Utrecht).
In zijn plaats werd in 1984 door de minister van Verkeer en Waterstaat benoemd ir. V.E.C.
Huskens van de gemeente Alkmaar.
Daarnaast waren er nog enkele mutaties in de werkgroepen. Voor de huidige samenstelling
van deze werkgroepen zie bladzijde 4.

vorderingen

Eind 1982 kwam een eerste concept gereed dat met name het gedeelte voor buiten de bebouwde kom behandelde. De daarop volgende inspraak- en commentaarronden namen enige
tijd in beslag, leidden tot enkele aanpassingen, maar tenslotte konden de aldus tot stand gekomen concept-richtlijnen de minister van Verkeer en Waterstaat in 1983 ter goedkeuring worden aangeboden.
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richtlijnen
bewegwijzering buiten
de bebouwde kom
voor een groot deel gereed

In januari 1984 werd deze goedkeuring verkregen waarbij de minister meedeelde dat deze
richtlijnen een dwingend karakter hebben ten aanzien van de bewegwijzering opwegen in beheer bij het rijk en met daarbij het verzoek aan de andere wegbeheerders deze richtlijnen een
dienovereenkomstige status te geven voor de bij hen in beheer zijnde wegen.

Voorbeeld van een voorwegwijzer langs een niet-autosnelweg

uitgegeven bij de
Staatsuitgeverij als
deel II van de richtlijnen
Bewegwijzering

De betrokken richtlijnen zijn inmiddels bij de Staatsuitgeverij verschenen. Door middel van
een nieuwe lay-out is de getracht de hanteerbaarheid en toegankelijkheid zo groot mogelijk te
maken.
Verder is bij deze uitgave op te merken dat deze richtlijnen gepresenteerd worden als deel II
van de Richtlijnen Bewegwijzering
Aangezien momenteel tevens de richtlijnen voor de bewegwijzering op autosnelwegen herzien worden (zie onder ROA) was dit de mogelijkheid om beide richtlijnen (bewegwijzering autosnelwegen en niet-autosnelwegen) te combineren tot één uitgave in twee delen onder de titel Richtlijnen Bewegwijzering.
Door een dergelijke totaal-uitgave in twee delen wordt niet alleen een duidelijk overzicht ten
aanzien van de gehele bewegwijzering in Nederland verkregen, maar wordt tevens een zekere
inconsequentie vermeden, namelijk dat bij de ROA-richtlijnen de bewegwijzering daarin is opgenomen als een apart hoofdstuk terwijl bij de RONA-richtlijnen voor de bewegwijzering verwezen zou moeten worden naar een aparte richtlijn Uniforme Bewegwijzering.

Voorts is er nog op te wijzen dat de in de nu verschenen richtlijnen toe te passen ANWBaltabetseries door deze organisatie voor dit doel belangeloos ter beschikking werden gesteld
en dat in de Inhoudsopgave een aantal onderdelen p.m. vermeld staan. Dit betekent dat de
verdere invulling daarvan nog moet volgen. Omtrent de voortgang van enkele daarmee verband houdende zaken het volgende.
verdere voortgang

Systeem van informatie binnen de bebouwde kom.
Uitgangspunten hierbij zijn onder meer de reeds verschenen en nog te verschijnen rapporten van het Instituut voor Zintuigtysiologie (IZF-TNO, Soesterberg) - bijvoorbeeld het rapport Evaluatie van de opvallendheid van borden voor de stadsbewegwijzering" - de
destijds reeds verschenen en straks wellicht enigszins te herziene ANWB-brochure Lokale Bewegwijzering' en het in 1983 verschenen rapport van de WOBRA (Werkgroep Onderzoek Bewegwijzering Ringweg Amsterdam). Deze werkgroep ressorteerde onder de U4BK
en bestond uit vertegenwoordigers van de Rijkswaterstaat (Directie Noord-Holland, Dienst
Verkeerskunde), de gemeente Amsterdam, IZFITNO en de SWOV.
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Het voornemen bestaat het aspect straatnaam- en huisnummerborden - in tegenstelling
tot wat eerder de bedoeling was - slechts summier in de richtlijnen op te nemen.
Hiervan verscheen begin 1985 de ANWB-brochure ,,Straatnaamborden", die door de
ANWB aan alle gemeenten gezonden werd.
In verband met dit onderwerp werden ook contacten onderhouden met het Nederlands
Normalisatie-instituut gezien de herziening c.q. aanpassing van de Normbladen NEN 1771
en 1772 voor straatnaamborden en NEN 1773 en 1774 voor huisnummers.

toeristische bewegwijzering

De recente verruiming van het beleid op het punt van de verwijzing naar recreatieve doelen heett tot gevolg dat de nu verschenen richtlijnen inzake dit onderdeel gewijzigd respectievelijk aangevuld zullen worden zodra de criteria daarvoor nader uitgewerkt zijn aan de
hand van aanbevelingen van de werkgroep Criteria Toeristische Bewegwijzering",
waarin zitting hadden vertegenwoordigers van de diverse ministeries (Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Landbouw en Visserij, WVC), de Federatie Horeca, ANVV,
RECRON en de ANWB.

Voorbeeld

een

recreatief objecl

Voorts is er een streven naar het aanbrengen van intormatiepunten waarop informatie
aangebracht wordt over voorzieningen in de betrokken regio, onder andere de recreatieve
voorzieningen.
Gemeld kan worden dat voor dit doel onlangs een eerste van vijt proetpanelen in gebruik
werd gesteld. De ervaringen daarmee zullen geëvalueerd worden, samen met die van enkele reeds eerder bestaande Rijkswaterstaatsborden.
Niet alleen in dit verband, maar van belang voor het geheel van de bewegwijzering is het
voor de wegbeheerder noodzakelijk meer te weten over welke informatie langs de weg relevant is en hoe die dan at te stemmen is op de informatie (bijvoorbeeld wegenkaarten) die
men raadpleegt alvorens de reis aan te vangen.
De vraagstelling daaraan vooratgaand is ot inderdaad van te voren voorbereidingen in dat
opzicht worden getroffen (en zo ja, in welke mate en hoe) of dat men alleen (ot ook) onderweg atgaat op de voor de routekeuze relevante informatie.
Om die reden werd in opdracht van de Dienst Verkeerskunde door IZFITNO een onderzoek
uitgevoerd dat resulteerde in het onlangs verschenen rapport ,,Routevoorbereiding, een
enquête onder automobilisten".
Ook van de resultaten van dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt voor een verdere atronding van de richtlijnen.
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Ledenhijst U4BK werkgroep nr, 3 Systeem van informatie,,
(voorzitter)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ing. W.F. Seiler

(secretaris)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ing. M.J.M. v.d. Drift

(secretariaat)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ir.

G.A. Brevoord

ir.

J.W. v.d. Kieft

-

Provinciale Waterstaat Noord-Holland

hr.

J. Dwarswaard

-

CPVC

ing. J.J. Jonker

-

Verkeersdienst Gemeente Rotterdam

hr.

F.H.A. Licht

-

Dienst Openbare Werken, Amsterdam

hr.

J. Kylewer

-

Dienst Openbare Werken, Delft

ing. C. Versteeg

-

ANWB

ing. J. v.d. Spek

-

ANWB

hr.

-

ANWB

C.A. v.d. Mey

Ledenhijst U4BK werkgroep nr. 4 en 5 respectievelijk Eisen Bewegwijzeringsobject" en
Keuze en plaats Bewegwijzeringsobjecten" (deze werkgroepen vergaderen gezamenlijk).
ing. A.J. Bruyn

(voorzitter)

-

Provinciale Waterstaat Zuid-Holland

hr.

(secretaris)

-

ANWB

ing. J. v.d. Spek

-

ANWB

ir.

P. Oomen*)

-

Dienst voor Ruimtelijke Ordening, Utrecht

hr.

R.J.J. Verlint

-

Gemeentewerken, Den Haag

ing. W.F. Seiler

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ing. M.J.M. v.d. Drift

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

C.A. v.d. Mey

De werkgroepen zijn genummerd conform de hoofdstukkenindeling van de richtlijnen (1 en 2
zijn inleidende onderdelen).

*) Ir. J.P. van Berkum en ir. P. Oomen zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de ICUB
(Intergemeentelijke Commissie Uniforme Bewegwijzering).
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a Samenstelling op 31 december 1985
ir.

G.A. Brevoord

ing. P. van Vliet

(voorzitter)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

(secretaris)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

-

Rijkswaterstaat, Hoofddirectie

-

Rijkswaterstaat, Hoofddirectie

-

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant

ing. J.M. Boone
mr.
ing.

J.G. Kwakernaat
Timmermans

mr.

F. Salomon

-

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

mr.

J.F. Morgenstern

-

Directie Verkeersveiligheid, s-Gravenhage

ing. L.J. Boeren

-

Directie Verkeersveiligheid, 's-Gravenhage

ing. P.R. v.d. Oordt

-

Provinciale Waterstaat Zuid-Holland
Provinciale Waterstaat Overijssel

ir.

R.J. Krabbendam

-

ir.

H. Dirksen

-

Dienst Openbare Werken, gemeente
Utrecht

ing. B.J. Akkerman

-

Dienst Openbare Werken, gemeente Hilversum

hr.

J.A. Maaten

-

Verkeersschool van de Gemeentepolitie,
Noordwijkerhout

ing.
hr.

Koens
J. Evers

-

ANWB

-

Safe Line BV, 's-Gravenhage

b Voortgang
richtlijnen 1977

De richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen werden na goedgekeurd te zijn
door de minister van Verkeer en Waterstaat in oktober 1977 gepubliceerd via de Staatsuitgeve rij.
Deze richtlijnen bestonden uit de volgende hoofdstukken:
1

Markeringen in hef algemeen

II

Markeringen buiten de bebouwde kom

III

Markeringen binnen de bebouwde kom

IV Bebakening

eerste aanvulling 1981

De eerste aanvulling daarop, die betrekking had op de markering van (brom)fiefspaden binnen
en buiten de bebouwde kom, verscheen in 1981.
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Ook sindsdien kwam de Commissie regelmatig bijeen voor het verzorgen van andere aanvullingen en wijzigingen op het bestaande op basis van de met de richtlijnen opgedane praktijkervaringen en de nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied in kwestie.
Van deze ontwikkelingen kunnen genoemd worden:
- verdrijfpijlen op rijbanen met éénrichtingverkeer wanneer het aantal rijstroken met één
verminderd wordt;
- het vluchthavenbaken, ter voorkoming van ongewenst (recreatief) parkeren op parkhavens langs autowegen;
- de aanbeveling tot het toepassen van afwateringssieuven bij markeringsmateriaal dat
meer dan 1 mm omhoog steekt;
- de markering van verkeersdrempels.
verdere aanvulling

Daarnaast bleek een gedeeltelijke aanpasing van hoofdstuk II nodig ter afstemming op het
RONA-concept Kruispunten (zie aldaar).
Deze aanvullingen en wijzigingen werden inmiddels door de minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeurd en zullen nu in druk verschijnen en gezonden worden aan diegenen van
wie bekend is dat zij in het bezit zijn van de uitgave van 1977.

totale herziening
en andere vormgeving

Gezien de nog verdere ontwikkelingen op het gebied van de bebakening en markering en een
verdere aanpassing aan de andere in de afgelopen periode gereedgekomen RONA-richtlijnen
en gelet op de omvang van de huidige richtlijn buigt de Commissie zich thans over de mogelijkheid de gehele richtlijn te gaan herzien en die dan uit te brengen in een vorm die ook wat toegankelijker is dan de huidige.
Daarin wordt dan eerst een basisfilosofie opgezet over markering in het algemeen, dienend
als kader voor de concretisering van de daarop volgende hoofdstukken die dan vooral de principes aangeven voor de diverse oplossingen en niet zo zeer de vele uitgewerkte voorbeelden
bevatten als nu het geval is.
Nu de RONA-richtlijnen hun voltooiing naderen kan ook beter verwezen worden naar maatvoeringen en dergelijke.
De voorzitter van de Commissie was tevens voorzitter van de SCWJSVT-werkgroep Zichtbaarheid van wegmarkeringen op natte wegdekken '. Het eerste resultaat van de activiteiten
en de onderzoeken van deze werkgroep werden in augustus 1982 neergelegd in de SCWmededeling 52/SVT-mededeling 17, getiteld Zichtbaarheid 's nachts van wegmarkeringen op
droge en natte wegdekken".
Begin 1986 kan een eindrapportage van deze werkgroep worden verwacht, met daarin resultaten van materiaalonderzoek en onderzoek naar de lay-out.
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V

V Maatregelen
bij Werken in Uitvoering op Autosnelwegen

a Samenstelling op 31 december 1985
(alle leden behoren tot de Rijkswaterstaat)

ir.

A. Hoogvorst

(voorzitter)

-

Dienst Verkeerskunde

ing. J.K. Jongeleen

(secretaris)

-

Directie Bruggen, Apeldoorn

hr.

(notulist)

-

Dienst Verkeerskunde

ing. P.M.N. Stienstra

-

Dienst Verkeerskunde

ing. A.J.J. Deuss

-

Hoofddirectie

ing. C. Alberts

-

Directie Gelderland, Dienstkring Apeldoorn

ing. D.H.H. Heyse

-

Directie Noord-Holland, Dienstkr. Bussum

ing. W.K.G.C. v. Meggelen

-

Directie Zuid-Holland, Dienstkr. Dordrecht

hr.

-

Directie Zuid-Holland, Dienstkr. Dordrecht

ing. G. v.d. Veen

-

Directie Zuid-Holland, Dienstkr. Gorinchem

ing. M.P. Wilderom

-

Directie Noord-Brabant, DAS Breda

ing. H.A.W. v.d. Veeke

-

Directie Noord-Brabant, DAS Heeze

hr.

-

Directie Utrecht, DAS Utrecht

J.P. Bernds

M.B. Noordermeer

W.C. Jollie

b Voortgang
richtlijnen 1970

In 1970 verschenen de richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen
en dubbelbaans autowegen.

twee aanvullingen

Hierop volgden in 1972 de aanvulling voor de ,,Bebakening van ongevalsplaatsen" en in 1976
die over Mobiele bebakening bij zich langzaam verplaatsende werkzaamheden".
Sindsdien is de betrokken werkgroep met wisselende regelmaat bijeen geweest om actuele
zaken en recente ontwikkelingen op het vakgebied in kwestie te bestuderen. Nieuwe inzichten
die daarvan het gevolg waren werden, waar dit naar het oordeel van de werkgroep wenselijk
was, samengevat in aanschrijvingen, vooruitlopend op de uitvoering van het voornemen te komen tot een geheel herziene uitgave van de richtlijnen.

toenemende problematiek

Inmiddels namen de problemen bij werk in uitvoering op autosnelwegen - in het bijzonder bij
die met veel verkeer - toe. Aan de ene kant werd men geconfronteerd met steeds groter verkeersintensiteiten met daardoor ook meer behoefte aan periodiek onderhoud, aan de andere
kant met minder personeel en stijgende kosten.
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concept aanvulling 1984

1V

Dit alles leidde er toe dat in 1983 een speciaal daartoe ingestelde ad hoc groep de taak kreeg
op korte termijn in een concept bijeen te brengen waarin aangegeven een aantal nieuwe
reeds gedeeltelijk binnen de werkgroep uitgedachte - maatregelen voor een betere bestrijding van de problematieken bij werken in uitvoering op zwaar belaste autosnelwegen.
Deze concept-aanvulling verscheen in april 1984 en gat onder andere aan:
- vermindering van het aantal elementen voor de (inleidende) bebakening met tegelijkertijd
een grotere opvallendheid voor de weggebruiker;
- een meer gebruik maken van mobiele atzettingselementen;
- ook voor kortdurende werken meer de vluchtstrook als een tijdelijke extra rijstrook (handhaving van het aantal rijstroken) benutten, in het bijzonder tijdens de spitsuren.

*

,é0

gebruik vluchtstrook
Door dit alles wordt getracht te bereiken:
- een vlottere doorstroming van het verkeer in het geval van rijbaanversmallingen en/ot
rijst rookverleggingen;
een verkorten van de tijd die nodig is voor het opzetten en weer weghalen van de bebakening waardoor ook een meer efficiënte inzet van het personeel mogelijk is met meer veiligheid voor de wegwerker en het verkeer.
Door middel van een aparte aanschrijving van de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat
werd tevens geïntroduceerd het gebruik van een nieuw bebakeningsmiddel (het zgn. klapbaken), dat niet alleen op- en inklapbaar is, maar ook lichter en daardoor ook gemakkelijker en
vlotter te hanteren met alle voordelen van dien.
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Klapba ken
innovatieproject

Dit klapbaken is één der resultaten van een Innovatiepro ject waaraan ook het Ministerie van
Economische Zaken deelnam, ter bevordering van innoverende technieken in de Nederlandse
industrie, in dit geval in het kader van werken in uitvoering.
Naast het klapbaken werden onder meer nog ontwikkeld een op atstand bedienbare draaibare
bordpaal met atstandbediening en een vlot hanteerbaar koppelstuk voor bevestiging van bordpalen aan geleiderailconstructies.

nieuwe samenstelling

Medio 1984 was de werkgroep wegens diverse personele mutaties inactiet geworden hetgeen

werkgroep

aanleiding was de samenstelling te herzien waarbij de reeds genoemde ad hoc groep in feite
de functie van de werkgroep overnam. De ad hoc groep heeft inmiddels de plaats van de
werkgroep volledig ingenomen.
Inmiddels was ook gereed gekomen het rapport van de RWS-Werkg roep ,,Beeldstanden II",
waarin o.a. (voorlopige) aanbevelingen worden gedaan voor maatregelen bij werken in uitvoering op wegvakken met verkeerssignalering.
Andere van belang zijnde aspecten zijn:
-

-

het aangeven van atwegingstactoren voor het streven naar een goed evenwicht tussen de
kosten en de kwaliteit van het werk en de maatschappelijke kosten, onder andere ontstaan
door filevorming;
een goede afstemming van werkzaamheden die gelijktijdig op verschillende bij elkaar gelegen lokaties en wegvakken uitgevoerd moeten worden.

congresdag 1984

Deze punten werden ook belicht op het Wegencongres 1984 waar binnen het kader van het

Werken op

congresthema ,,Beheer en onderhoud van wegen" ir. G.A. Brevoord van de Dienst Verkeers-

Autosnelwegen

kunde een inleiding verzorgde over ,,Werken op Autosnelwegen".
Een eerste concept van de herziene richtlijnen van 1970 waarin voornoemde zaken geheel of
gedeeltelijk geïntegreerd zijn wordt verwacht in 1986.
Voor de vorderingen bij het opstellen van maatregelen bij werken in uitvoering op nietautosnelwegen wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk.
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VI Maatregelen bij Werken in Uitvoering
op Niet-Autosnelwegen buiten de bebouwde kom

a Samenstelling op 31 december 1985

ir.

GA. Brevoord

(voorzitter)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

hr.

L.C. Verhoeven

(secretaris)

-

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

ing. C.J.A. Doensen

-

Rijkswaterstaat, Directie Limburg

ing. Th. Weening

-

Provinciale Waterstaat Overijssel,
District Enschede

ing. R.G. Kuipers

-

Provinciale Waterstaat Overijssel,
District Hardenberg

ir.

R.J. Krabbendam

ing. B. Koens

-

Provinciale Waterstaat Overijssel

-

ANWB
Openbare Werken, Gemeente Zwolle

hr.

R. v.d. Veen

-

hr.

C. Prins

-

Dienst Ontwikkeling en Volkshuisvesting,
Gemeente Groningen

b Voortgang
Nadat een eerste concept-versie van de richtlijnen voor Maatregelen bij Werken in Uitvoering
op Niet-Autosnelwegen buiten de bebouwde kom was toegezonden aan vele belanghebbenden is vooral uit kringen van de Rijkswaterstaat en van de Provinciale Waterstaatsdiensten
commentaar ontvangen.
Het belangrijkste commentaar betrot de te zware" bebakeningsschema's op de diverse typen wegen.
De daarna gehouden discussies met de commentaargevers gaven de werkgroep aanleiding
het onderhavige concept aan te passen en ook om dit te actualiseren.
Principiële aanpassingen:
,te zware bebakeningsschema's" hebben geleid tot een vermindering van de toe te passen bebakening;
criteria voor de vermindering van de bebakening bij werken overdag werden verruimd;
in de richtlijn is tevens voorzien in een gebruik van de actiewagen voor de mobiele bebakening; ook voor kortdurende statische" werkzaamheden.
Het aldus herziene concept werd wederom ter becommentariëring, doch nu in tweede instantie, toegezonden aan de diensten van de Rijkswatersstaat. Tevens werd dit tweede concept
ter kennis gebracht van de leden van de vergadering van Hootden van Wegenatdelingen van
de Provinciale Waterstaatsdiensten (HWA-vergadering).
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Vanuit de kringen van de Rijkswaterstaat zijn inmiddels geen verdere principiële commentaren meer ontvangen, terwijl de leden van de HWA-vergadering het concept positief hebben
beoordeeld en hun goedkeuring daaraan hebben gehecht.
Op grond daarvan is het concept ter verkrijging van de formele goedkeuring thans aangeboden aan de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat, met het verzoek het tevens aan te bieden aan de Voorzitter van de Vergadering van Hootden van Provinciale Waterstaatsdiensten
voor formele instemming van die zijde.
Thans laat het zich aanzien dat deze goedkeuringsprocedure binnenkort zal zijn afgerond
waarna in het voorjaar van 1986 met de uitgave en publikatie via de Staat suitgeverij een aanvang kan worden gemaakt.
Daarna zal op basis van deze goedgekeurde richtlijn een zogenaamd ,,kantonniersboekje"
worden vervaardigd met daarin opgenomen de dagafzetting voor de diverse wegtypen met enkele zeer korte teksten.
De richtlijn zal dan vooral functioneren voor de voorbereiding van grotere werken.
Werken in uitvoering binnen de bebouwde kom
Hiervoor zal geen aparte uitgave komen. Het onderwerp wordt opgenomen in het ASVVhandboek van 1985/1986.
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Commissie RONA - augustus 1985
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Voortgangsprocedure voorlopige RONA-richtlijnen

1

bijlage B

Voortgangsprocedure Voorlopige RONA•richtlijnen

Opdrachtgevers van de Commissie RONA zijn de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat (DG/RWS) en de vergadering van Hoofden van Provinciale Waterstaatsdiensten (HPW). De Commissie RONA stelt werkgroepen in (waaronder ressorteren
subgroepen, onderzoeksgroepen etc.). Deze werkgroepen bereiden de conceptvoorlopige richtlijnen voor en bieden deze ter beoordeling aan bij de Commissie RONA.
Commentaarronde. De Commissie RONA gaat op een bepaald moment akkoord met
een door een werkgroep opgestelde concept-voorlopige richtlijn. Dit concept wordt
daarna door de Commissie RONA aangeboden aan alle belanghebbenden ter becommentariëring op nader aan te geven zgn. commentaardagen. Een aantal commentaren
kan wellicht op de desbetreffende commentaardag mondeling worden afgedaan. Deze
commentaardagen worden op een centraal punt gehouden met in principe de volgende indeling:
één Commentaardag t.b.v.: Rijkswaterstaatsdiensten;
één Commentaardag t.b.v.: Provinciale Waterstaatsdiensten;
één Commentaardag t.b.v.: - Landinrichtingsdienst;
- Unie van Waterschappen;
- ANWB;
- VNG;
- andere belanghebbenden.
Op deze commentaardagen zijn aanwezig de voorzitter, de vice-voorzitter en het secretariaat van de Commissie RONA, alsmede de voorzitter van de desbetreffende
werkgroep(en), zonodig vergezeld van secondanten.
Na de commentaardagen kunnen de belanghebbenden hun eventuele alsnog te handhaven commentaren binnen een bepaalde termijn schriftelijk indienen.
Verwerking van de commentaren Door de betrokken RONA-werkgroep wordt in het
concept aangegeven welke commentaren gehonoreerd worden en welke niet, met opgave van redenen.
Een en ander wordt afgestemd met de Commissie RONA.
Informatieronde De aldus verkregen becommentarieerde concept-voorlopige richtlijn
wordt door de Commissie RONA gezonden aan alle betrokkenen als genoemd onder 2.
Op een centrale INFO-dag kunnen alle betrokkenen mondeling toelichting ontvangen
over de wijze van de verwerking der commentaren.
Wederom aanwezig namens de RONA de personen als genoemd onder 2.
Afronding De betrokken RONA-werkgroep gaat nu alle gehonoreerde commentaren
verwerken in de concept-voorlopige richtlijn. Nadat de Commissie RONA haar goedkeuring verleend heeft aan de definitieve versie wordt de voorlopige richtlijn door de
Commissie RONA nu officieel ter informatie gezonden aan alle onder 2 genoemde instanties.
In het begeleidend schrijven wordt melding gemaakt van bovenomschreven procedure
en wordt kenbaar gemaakt over welke eventuele geschilpunten (nog) geen overeenstemming bereikt kon worden.
Aanbieding van de voorlopige richtlijn door de Commissie RONA aan haar opdrachtgevers met verzoek deze goed te keuren.
Publikatie. Geschiedt door de Commissie RONA na de verkregen goedkeuring als vermeld onder 6.
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