
WHITE PAPER – De Verkeersdeskundige 

 

De werkwijze van de verkeersdeskundige is als volgt: 

• U legt een case voor. Daarbij is het van belang dat u zoveel mogelijk informatie 

beschikbaar stelt. 

• De verkeersdeskundige bestudeert uw informatie en oriënteert zich ter plaatse. 

• Op basis van zijn bevindingen stelt de verkeersdeskundige een compact en to-the-point 

rapport op.  

U heeft de gelegenheid om over het rapport vragen te stellen. 

 

Voor uw informatie, het compacte rapport van de verkeersdeskundige ziet er op hoofdlijnen 

als volgt uit: 

 

1. Inleiding 
Korte beschrijving van de verkeerssituatie, waar de case over gaat.  

 

Aan de verkeersdeskundige is gevraagd een advies/oordeel/beroeps- en/of bezwaarmogelijkheid uit 

te brengen over de situatie. 

2. Vraagstelling en verkenning huidige situatie 

Alvorens tot een advies te komen verkent de verkeersdeskundige de situatie ter plaatse, mede om 

de vraagstelling te kunnen concretiseren. 

 

 
 

1. Wegbeeld 
ontneemt zicht 

 
 

2. Functie van 
erfontsluiting 

 
 

3. Bebouwing 
direct aan 
wegverharding 

 
 

4. Smal, kronkelig 
wegprofiel 

 

Ter oriëntatie op de locatie wordt een kaartbeeld toegevoegd. 

 

 
 

De verkenning ter plaatse heeft het volgende opgeleverd: 

• Beschrijving van de situatie. 

• Verkeerskenmerken van de situatie. 

• Probleempunten van de verkeerssituatie.  

 

Aan de hand van de analyse van de huidige situatie kan de vraagstelling bijvoorbeeld als volgt 

worden geformuleerd: 

 

Is het uit verkeersveiligheidsoverwegingen gerechtvaardigd om een verkeersbesluit te nemen 
met maatregelen op dit weggedeelte? 



3. Advies 

De verkeersdeskundige komt tenslotte met een analyse die leidt tot een beoordeling, aanbeveling 

of advies. Tevens geeft de verkeersdeskundige aan hoe kansrijk een verdere beroeps- en/of 

bezwaarprocedure is. 

 

 

U ziet dat de verkeersdeskundige voor ú de bouwstenen aanlevert om eventueel een beroeps- 
of bezwaarprocedure te voeren. Ú hoeft alleen maar te zeggen wat uw probleem is en 
waarom u vindt dat u in uw gelijk staat. De verkeersdeskundige zoekt het vervolgens voor u 
uit. 
 
Leg dus snel uw probleem aan de verkeersdeskundige voor, des te eerder heeft u een 
bevredigend antwoord. 
 
Vul het informatieformulier in en de verkeersdeskundige neemt zo snel mogelijk contact met 
u op. 


