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Vraagafhandeling
Wegens de verplichtstelling van het Landelijk 
Asbestvolgsysteem (LAVS) in maart 2017 
ging ongeveer een derde van de vragen 
daarover. Die vragen gingen voor een 
groot gedeelte over het al dan niet 
functioneren van het LAVS. Het 
Informatiepunt heeft mede daardoor 
in 2017 ongeveer 30% meer vragen 
dan in 2016 beantwoord.

Het Informatiepunt krijgt structureel 
steeds meer vragen over applicaties. 
Daarnaast valt het op dat er meer 
vragen worden gesteld als nieuwe wet- 
en regelgeving financiële consequenties 
heeft, of commerciële partijen raakt. Dit was 
bij het LAVS het geval. Er worden minder vragen 
over de gestabiliseerde wet- en regelgeving gesteld.

Wij verwachten eenzelfde hoeveelheid vragen in 2018, waarbij de meeste vragen over het LAVS zullen gaan. Bij 
Bodem, Energie en Water verwachten wij meer integrale vragen. Daarnaast verwachten wij meer vragen over 
afval en de circulaire economie. 

2017
Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Klantwaardering

Gemiddelde cijfer: 6,9

Positieve punten
Zonder het LAVS haalt het Informatiepunt een 7,3. De klanten waarderen de 
deskundigheid van de medewerkers en kwalitatieve inhoudelijke beantwoording van 
vragen.

Leerpunten
De klanten willen vaak een snellere antwoord dat ingaat op hun specifieke situatie.

Jaarverslag 

Informatiepunt WVL
Het Informatiepunt WVL is de centrale ingang waar RWS-collega's en 
andere professionals terecht kunnen met hun inhoudelijke vragen over 
de werkvelden van Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL): Helpdesk 
Afvalbeheer, Bodem+, Helpdesk Water & Noordzeeloket, InfoMil 
(Milieuregelgeving, Asbest en Omgevingsloket Online), Landelijk 
Meldpunt Afvalstoffen (LMA) en Verkeer & Scheepvaart.

Ook de uitvoering van het Informatiepunt Omgevingswet van het Programma Aan 
de slag met de Omgevingswet is ondergebracht bij WVL van RWS.
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Onze klanten
Door de drukte bij het LAVS is de klantengroep van het 
Informatiepunt richting het bedrijfsleven verschoven. In 2016 
was nog 46% van de klanten van het bedrijfsleven en in 2017 is 
dat 59% geworden. Deze klanten hebben ons vooral telefonisch 
benaderd, terwijl de trend richting digitaal contact gaat.

Gedurende 2017 is het nieuwe telefoonnummer voor het 
Informatiepunt Omgevingswet opengesteld (088-797 0790).

Een deel van de vragen is van de gemeenten naar de 
omgevingsdiensten overgegaan. Daarnaast zien we over de volle 
breedte van het Informatiepunt een verschuiving 
richting klanten die vragen hebben over 
applicaties. Wij verwachten dat die trend zich
in 2018 doorzet.

Website
Terwijl de hoeveelheid vragen aan 
het Informatiepunt Omgevingswet 
beperkt blijft, is de hoeveelheid 
bezoekers van de website van Aan 
de slag met de Omgevingswet 
substantieel. Het lijkt erop dat 
daarmee een groot gedeelte van de 
vragen over de Omgevingswet zijn 
afgevangen. 

De hoeveelheid weergaven van de 
website van het LAVS is in 
verhouding lager dan de 
hoeveelheid vragen die daarover 
zijn gesteld.

De websites van Bodem+ en Afval 
Circulair zijn gedurende 2017 van 
RWSleefomgeving.nl losgekoppeld.

Lange termijn trend
De scherpe stijging in de 
hoeveelheid vragen aan het 
Informatiepunt doorbreekt een 
stabiliserende trend van de 
afgelopen 3 jaar. Deze groei 
sluit echter wel aan bij de trend 
in de vragen over het LAVS 
vanaf 2014. Daarnaast is er 
sinds 2016 een groei in de 
hoeveelheid vragen over de 
Omgevingswet (+400%) en aan 
de Helpdesk Water (+80%) en 
Afvalbeheer (+15%) te zien.
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Vraagafhandeling
Het aantal vragen is ten opzichte van 2016 flink 
gestegen. Dit komt mede doordat we het 
afgelopen jaar weer telefonisch bereikbaar 
zijn geweest. Daar heeft de klant veel 
behoefte aan. Net als voorgaande jaren 
gaat het merendeel van de vragen over 
de procedures voor afvaltransporten 
(binnenlands en over de grens) en over 
afvalbeleid. Er worden opvallend veel 
vragen over de producentenverant-
woordelijkheid voor elektrische apparatuur 
gesteld. Dit komt onder meer 
doordat de ILT een handhavingstraject is 
gestart.

Eind 2017 is het derde Landelijk Afvalbeheerplan 
(LAP3) vastgesteld. Hierover verwachten we in 
2018 meer vragen, waarbij de Circulaire Economie 
ook een steeds grotere rol zal gaan spelen.

Jaarverslag Informatiepunt WVL

Helpdesk Afvalbeheer

De Helpdesk Afvalbeheer beantwoordt vragen van overheden en 
bedrijven bij de uitvoering van het landelijk afvalbeleid. De 
helpdesk is onderdeel van de afdeling Aval en Circulair, die 
rijksbeleid uitvoert op het gebied van duurzaam afval- en 
grondstoffenbeheer. 

Meer informatie: www.afvalcirculair.nl

2017
Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Klantwaardering

Gemiddelde cijfer: 7,6

Positieve punten
Uit klantfeedback blijkt dat de helpdesk wordt gewaardeerd om de snelle en 
deskundige inhoudelijke beantwoording.

Leerpunten
Erg specialistische vragen worden soms pas later beantwoord, omdat er informatie 
bij collega’s van onder andere I&W en ILT moet worden opgevraagd. We proberen 
klanten voortaan eerder te informeren over langere beantwoordingstermijnen.

Onze klanten
Bedrijven blijven onveranderd onze grootste groep klanten. Dat zijn zij 
direct of indirect via adviesbureaus. Het aantal vragen van 
overheidsorganisaties volgt daarop. 

Het valt op dat ook bedrijven en organisaties uit het buitenland ons met 
regelmaat raadplegen. Een aanzienlijk deel van de gebruikers bestaat uit 
‘vaste klanten’.

Website
De helpdesk beheert verschillende websites 
waarop informatie over afvalbeleid te vinden is. 
Deze sites behandelen onderwerpen zoals het 
LAP, afval/geen afval, afvalcijfers, 
producentenverantwoordelijkheid, VANG, 
Huishoudelijk Afval, etc.

Half augustus is de informatie over afval 
verplaatst van RWS Leefomgeving naar de 
website www.afvalcirculair.nl De website van 
het LAP is eind 2017 bij de inwerkingtreding 
van LAP3 online gezet op www.lap3.nl

Het LAP3 zal in 2018 tot een meer dynamische 
site worden doorontwikkeld. Voor 
www.afvalcirculair.nl is voornemen om een 
gebruikersonderzoek uit te laten voeren.

Bedrijf
68%

Advies-
/ingenieursbureau

6% Particulier 4%

Onderwijs 2%

Overig
2%

Omgevingsdienst
9%

Gemeente
5%

Overige overheden
4%

Overheden
18%

38%

34%

25%

3%

De ingangen die de klant gebruikte

Telefonisch

Webformulier

E-mail

Overig



30%

15%

14%

12%

8%

3%
2%2%

2%

12%

716
vragen

Asbestdaken

Asbest in (huur)woningen

Wetgeving asbest algemeen

Asbestsanering/verwijdering

Voorlichting

Doorverwijzing

Inlichtingen

Onderzoek asbest

Particulier

Overig

32%

27%

20%

17%

4%

238.076
weergaven

Wegwijzer

Daken

Toepassingen

Wetgeving

Nieuws

Vraagafhandeling
Het aantal vragen is in 2017 ten 
opzichte van het voorgaande jaar licht 
afgenomen. De meeste vragen gingen 
over het voorgenomen 
asbestdakenverbod in 2024. Vragen 
over het verwijderen van asbest in 
woningen vormden een goede tweede.

Wij verwachten in 2018 dat het beeld 
van het afgelopen jaar wordt 
doorgezet.

2017
Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Klantwaardering

Gemiddelde cijfer: 7,5

Positieve punten
De klanten van de helpdesk asbest waarderen vooral de aanwezige kennis en de 
snelle vraagafhandeling.

Leerpunten
Asbest kent meerdere aspecten. Naast milieuhygiënische zijn dit gezondheids- en 
arboaspecten. Voor deze 2 laatste bestaan eigen helpdesks. Een goede 
doorverwijzing van de klant is daarbij van belang.

Onze klanten
Particulieren vormden ook dit jaar weer de grootste groep vraagstellers 
(57%). Opmerkelijk is dat een aanzienlijk deel (20%) van de particuliere 
vraagstellers bij ons binnenkomt via Rijksoverheid.nl.

Een kwart van de vragen werd gesteld door bedrijven. Over het 
algemeen zijn dit bedrijven waar asbest verwijderd moet worden. 
Asbestsaneringsbedrijven maken zelf weinig gebruik van onze helpdesk.

Website
De bestaande webpagina’s over asbest op de 
InfoMil website zijn compleet vernieuwd en 
geactualiseerd. Belangrijker nog is dat de 
pagina’s nu meer gericht zijn op het breder 
publiek (burgers), waar voorheen de 
asbestinformatie vooral gericht was op andere 
overheden en professionals.

Jaarverslag Informatiepunt WVL

Asbest (InfoMil)
De helpdesk asbest fungeert als spin in het web van het asbestdossier 
en geeft uitvoering aan het asbestbeleid van het ministerie van I&W. 
Belangrijke taak is het zorgvuldig, nuchter en kennisintensief 
communiceren over asbest. 
   

Meer informatie: www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest/
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*106 m2 

Verwijderd 2014 1,5  1,6  1,7  1,1  5,9  

Verwijderd 2015 1,2  2,1  1,9  1,7  6,9  

Verwijderd 2016   1,8 2,7  2,9 2,5 9,9 

Verwijderd 2017  2,2 2,8 2,9 2,9 10,8 

   Totaal verwijderd 33,5 
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Vraagafhandeling
In 2017 zijn door de helpdesk LAVS een 
kleine 10.000 vragen afgehandeld. Als 
gevolg van deze enorme hoeveelheid 
vragen is in veel gevallen de gewenste 
afhandelingstermijn niet gehaald. 

Eind 2017 is een project gestart om het 
vraagafhandelingsproces te 
stroomlijnen. De responstijden zijn als 
gevolg van dit project sterk aan het 
verbeteren. Vanuit het LAVS-team is in 
2017 verder gewerkt aan het 
verbeteren van de performance en 
functionaliteiten van het LAVS. In 2018 
zal de nadruk liggen op het verder 
doorzetten van deze lijn.  

2017
Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Klantwaardering

Positieve punten
In veel gevallen kunnen wij deskundig advies verlenen.

Leerpunten
De klanten vinden dat wij onze responstijd moeten verkorten.

Onze klanten
De klanten van de helpdesk LAVS zijn in 90% van de gevallen bedrijven 
uit de asbestbranche, voor wie het gebruik van het LAVS sinds 1 maart 
2017 verplicht is. Overheden maken minder gebruik van de helpdesk. 
De handhavers en gemeenten weten ons echter wel te vinden. 

Wij verwachten dat overheden in 2018 meer gebruik zullen gaan maken 
van het LAVS. Zij zullen dan ook vaker een beroep op de helpdesk doen. 

Website
De website biedt gebruikers van het LAVS 
informatie over het ‘basis-gebruik’ van het 
systeem door middel van handleidingen en 
voorbeeldfilmpjes. Daarnaast is er een 
uitgebreide rubriek met veel gestelde vragen 
over ‘bekende problemen’ met het LAVS. 

In de praktijk blijkt dat veel klanten bij 
intensief gebruik van het LAVS toch behoefte 
hebben aan direct contact met een 
helpdeskmedewerker.

Jaarverslag Informatiepunt WVL

LAVS (InfoMil)
Rijkswaterstaat ontwikkelt, beheert en implementeert het LAVS. De 
helpdesk LAVS biedt gebruikersondersteuning als een service voor de 
gebruikers van het systeem. Het LAVS heeft tot doel de transparantie 
en veiligheid binnen de asbestsector te vergroten, het doorlopen van 
wettelijke procedures te vergemakkelijken en de administratieve 
lasten te beperken. 
   

Meer informatie: www.lavsinfo.nl
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Vraagafhandeling
Helpdesk Bodem+
In 2017 zijn er 2.414 vragen gesteld (-,05% 
ten opzichte van 2016). De stabilisatie van 
het aantal vragen kan verklaard worden 
door het uitblijven van wijzigingen in de 
regelgeving. Opvallend in 2017 zijn de 
extra vragen die gesteld zijn over de 
relatie tussen puin en verdenking van 
asbest bij onderzoeken en keuringen. 
Er zijn nog weinig vragen gesteld over 
de Omgevingswet, waarschijnlijk doordat 
het overzetten van de bodemregelgeving 
nog in procedure is.

Meldpunt Bodemkwaliteit 
In 2017 zijn 502 vragen aan de meldkamer gesteld. 
Een daling van 39% ten opzichte van 2016. De verklaring hiervoor is dat zich in 
2017 veel minder storingen en gebruikersproblemen hebben voorgedaan. 

Wij verwachten een stabilisatie van het aantal vragen en geen verdere 
bijzonderheden in 2018.

2017
Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Klantwaardering

Gemiddelde cijfer: 7,6

Positieve punten
Kwaliteit van beantwoording, doorlooptijd en deskundigheid van medewerkers.

Leerpunten
Sommige klanten geven aan dat het antwoord niet voldoende aansluit op hun vraag. 
Meer aandacht voor verwachtingenmanagement over moment van beantwoording.

Website
Het bezoek aan www.bodempus.nl lag in 2017 
op vrijwel hetzelfde nieveau als in 2016. Meest 
gebruikte onderdelen zijn: Erkenningen 
(zoekmenu 50% van het totaal), Besluit 
bodemkwaliteit en Bodemsanering. Er is relatief 
veel gezocht op de zoektermen ‘asbest’ en 
‘erkenning(en)’. Meest bekeken FAQ: ‘Welke 
klassenindeling kent het Besluit bodemkwaliteit 
voor grond en baggerspecie?’. De meest 
bekeken nieuwsberichten zijn: ‘Gezamenlijk 
initiatief van start: onderzoek relatie puin en 
verdenking op asbest’ en ‘NEN 5725  
Vooronderzoek landbodem vastgesteld’. Er is 
een nieuwe ingang toegevoegd: 
Maatschappelijke opgaven.

Verwacht voor 2018
Nieuw onderwerp: Bodemdaling.

Jaarverslag Informatiepunt WVL

Bodem+
Bodem+ ondersteunt overheden met kennis over bodemsanering, -
bescherming, -beheer en -energie voor een duurzaam gebruik van het 
bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond. De helpdesk van 
Bodem+ beantwoordt vragen over de wet- en regelgeving en daarmee 

samenhangende instrumenten. De meldkamer van het meldpunt 
Bodemkwaliteit beantwoordt vragen over het gebruik van het meldpunt 
bodemkwaliteit.

Meer informatie: www.bodemplus.nl
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Onze klanten
De verdeling van de klanttypen is vergelijkbaar met voorgaande jaren. 
Overheden stellen relatief veel vragen over het Besluit bodemkwaliteit en 
de Wet bodembescherming. Omgevingsdiensten stellen relatief veel vragen 
over bodembescherming. Gemeenten juist over het Meldpunt Bbk. 
Bedrijven stellen veel vragen over de erkenningsregeling Kwalibo, Besluit 
bodemkwaliteit en de webapplicatie Bodemloket. Adviesbureaus stellen 
vaak vragen over de BRL’s 1000 en 9335 en over asbest. Overige bedrijven 
stellen veel vragen over het Meldpunt Bbk.

Mede naar aanleiding van de 
vele vragen over de relatie 
tussen puin en de 
aanwezigheid van asbest in 
bodemonderonderzoeken en 
depotkeuringen, is een 
onderzoek hiernaar gestart 
met ondersteuning door 
Bodem+.
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Vraagafhandeling
Het aantal vragen in 2017 was in 
vergelijking met het aantal in 2016 
hetzelfde. Klanten gaven over het 
algemeen aan dat ze blij zijn met de 
afhandeling van de vragen door het 
LMA.

De verwachting is dat ook in 2018 een 
vergelijkbare hoeveelheid aan vragen 
aan het LMA zal worden gesteld.

We zijn constant bezig om te kijken hoe 
wij de afhandeling van vragen kunnen 
verbeteren. Wij hebben daarbij in 2018 
diverse projecten gepland, zodat we dit 
kunnen evalueren.

2017
Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Klantwaardering

Gemiddelde cijfer: 7,0

Positieve punten
De klant waardeert de inhoudelijke kennis bij onze helpdesk en de snelle reacties.

Leerpunten
De klant wil graag ruimere openingstijden en dat we op complexe casussen wat 
sneller gaan reageren. In 2018 zullen we de complexe casussen dan ook sneller 
proberen af te handelen.

Onze klanten
Meer dan de helft van de klatnen waren meldingsplichtige bedrijven. Dat 
waren de bedrijven die in ons meldsysteem de meldingen moeten doen.

Verder worden we ook vaak benaderd door handhavers en 
adviesbureaus. We zien met name als het gaat om de vragen van 
handhavers een toename van het aantal gestelde vragen.

Website
De site van het LMA is sinds januari 2017 
ondergebracht onder Rijkswaterstaat en 
aangepast aan de huisstijl van Rijkswaterstaat.

De website zal in 2018 nog beter op 
handhavers van voornamelijk 
Omgevingsdiensten worden toegespitst. Zij 
gebruiken de meldgegevens voor hun 
handhavende taken.

Jaarverslag Informatiepunt WVL

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) verzamelt en distribueert 
meldinformatie over bedrijfs- en gevaarlijk afval. Die gegevens 
worden gebruikt om toe te zien op handelingen met dit afval, met 
als doel lekstromen te voorkomen. Als meldinstantie heeft het LMA 
een uniek zicht op afvalstromen.

Meer informatie: https://www.lma.nl/
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35%

29%

17%

11%

8%

3522
vragen

Aanvragen

Digitale koppelingen

Beheren en behandelen

Inhoudelijk en overig

Performance

39%

24%

18%

6%

6%
4%3%

81.830
weergaven

www.infomil.nl/omgevings
loket en overig

Vragen en antwoorden

Animaties over
vergunningcheck

Opruimactie (verwijderen
aanvragen)

Behandelen en beheren

Nieuwe versies

Storingen

Vraagafhandeling
Het aantal vragen dat is afgehandeld door de 
helpdesk Omgevingsloket is in 2017 iets hoger 
dan in 2016. Deze lichte toename (van 3412 
naar 3522 vragen) wordt vooral veroorzaakt 
door overheden die via de digitale koppeling 
op het Omgevingsloket aan willen sluiten.

Wij verwachten in 2018 een stabilisatie van 
het aantal vragen.

2017
Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Klantwaardering

Gemiddelde cijfer: 7,3

Positieve punten
Onze vraagstellers waarderen onze dienstverlening en klantvriendelijkheid. 
Daarnaast wordt het doorvragen en meedenken met de vraagsteller als positief 
ervaren.

Leerpunten
De vraagstellers geven als verbeterpunt een verruiming van de telefonische 
bereikbaarheid op.

Bedrijf
33%

Particulier
11%

Advies-
/ingenieursbureau

6%

Overig
2%

Gemeente
31%

Rijksoverheid
5%

Rijkswaterstaat
5%

Omgevingsdienst
4%

Waterschap 2%

Overige overheden 1%

Andere 
overheden

12%

Onze klanten
De helft van de vragen wordt gesteld door overheden en dan met name 
door gemeenten. Het aantal vragen van bedrijven en particulieren 
neemt elk jaar toe. Bedrijven stellen nu 40% van het aantal vragen en 
particulieren 10%.

De groei in het aantal vragen van bedrijven komt vooral door de 
toename van vragen van leveranciers. Zij stellen vragen over het 
aansluiten op webservices (digitale koppeling).

Website
Veel bezoekers bekijken de website voor 
informatie over nieuwe versies, vragen en 
antwoorden, of storingen in het 
Omgevingsloket.

Ook de pagina’s voor bedrijven en de pagina’s 
over (aansluiten) digitale koppeling worden 
goed bezocht.

Jaarverslag Informatiepunt WVL

Omgevingsloket online (InfoMil)
Helpdesk Omgevingsloket biedt informatie en tips voor het werken 
met het Omgevingsloket online. De helpdesk beantwoordt vragen 
van overheden, bedrijven en particulieren over Omgevingsloket 
online en de daarin opgenomen vergunningencheck.  Daarnaast 
behandelt de Helpdesk Omgevingsloket online de meldingen over 
technische storingen en beschikbaarheid van Omgevingsloket 
online. 

Meer informatie: www.infomil.nl/omgevingsloket

35%

31%

28%

6%

De ingangen die de klant gebruikte

Telefonisch

E-mail

Webformulier

Overig



18%

19%

12%11%

11%

11%

6%

5%
7%

1572
vragen

OVIN-autorisatie

Steunpunt NIS & Data

Steunpunt NRM-LMS

Wegontwerp

Land. brug- en sluisstand.

Verkeersmanagement

Scheepvaart & goederenverv

Geluid, Lucht & Natuur RWS

Overig

Vraagafhandeling
Wij hebben in 2017 vrijwel hetzelfde aantal 
vragen over Verkeer & Scheepvaart als in 
2016 ontvangen. Daarbij was er geen 
grote wisseling in de soort vragen.

De Richtlijn Vaarwegen werd 
gedurende 2017 uitgesteld, nadat 
die was aangekondigd. Daarom 
zijn daar vragen over gesteld. 
Daarnaast zijn er meer vragen over 
de verlichting gesteld, wegens een 
politieke maatregel die speelde. Er 
zijn meer verzoeken voor nautische 
systemen binnengekomen.

Wij verwachten dat de hoeveelheid 
vragen over actuele thema’s onverminderd 
hoog zal blijven, zoals maximumsnelheden en openbare 
verlichting.

20%

14%

11%

10%

9%

6%

6%

5%

4%

4%

4%
4% 3%

Verdeling interne vragen

 Water, Verkeer en Leefomgeving

 Centrale Informatievoorziening

 Grote Projecten en Onderhoud

 Programma's, Projecten en Onderhoud

 Verkeer- en Watermanagement

 Corporate Dienst

 West-Nederland Zuid

 Midden-Nederland

 Zuid-Nederland

 Noord-Nederland

 Oost-Nederland

 West-Nederland Noord

 Zee en Delta

41%

40%

11%

8%

De ingangen die de klant gebruikte

E-mail

Landelijke Informatielijn

Webformulier

Telefonisch

2017
Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Klantwaardering

Gemiddelde cijfer: 6,6

Positieve punten
De klant is vooral tevreden met de inhoudelijke kwaliteit van het gegeven antwoord 
en met de vriendelijkheid van de medewerker. Dat er goed werd uitgevraagd werd 
specifiek door de klant benoemd.

Leerpunten
De klant is minder tevreden met de doorlooptijd. Vragen blijven soms te lang 
openstaan. Wij hebben trajecten lopen om die doorlooptijd te verkorten.

44%

12%

11%

11%

11%

11%

(Dynamische) maximumsnelheden

Verkeerssignalering

Inhaalverbod vrachtverkeer

Spitsstroken

Drips / TDI's / VRI's

Overig

Verkeersmanagement
De categorie Verkeersmanagement geeft 
een goed beeld van welke inhoudelijke 
vragen aan Verkeer & Scheepvaart 
worden gesteld.

Ondanks dat het informatiedossier 
spitsstroken op de website van 
Rijkswaterstaat is gepubliceerd, stelt de 
klant steeds meer en diversere vragen 
over spitsstroken. Zij vragen onder 
andere waarom spitsstroken niet 
permanent geopend worden en waarom 
de snelheid bij opening wordt verlaagd.

Ook het aantal vragen over de verhoging 
van de maximumsnelheid is gestegen. De 
klant is vooral geïnteresseerd in de 
nieuwe 130 km/h trajecten van 2018. 
Ook heeft men vragen over de bebording 
en de weginrichting die is aangepast 
vanwege de snelheidsverhogingen.

Jaarverslag Informatiepunt WVL

Verkeer & Scheepvaart
Wij beantwoorden inhoudelijke vragen over onder andere de 
(vaar)weginrichting, (verkeers)veiligheid, mobiliteit en alle kaders 
die daaraan ten grondslag liggen. Ook bieden we ondersteuning 
voor datavragen over ons areaal, welke via NIS worden ontsloten. 

Meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl

Particulier
29%

Bedrijf
16%

Onderwijs
9%

Overig
7%

Advies-
/ingenieursbureau

4% Hulpdienst
3%

Rijkswaterstaat
25%

Provincie 3%
Gemeente 2%

Rijksoverheid 2%

Overheden
32%

Onze klanten
Onze directe collega’s van Rijkswaterstaat weten het Informatiepunt 
WVL wederom goed te vinden. Particulieren stellen echter nog meer 
vragen. Die particuliere vraagsteller reageert vaak op actuele situaties, 
zoals extreme weersomstandigheden of berichten in de media. Onlangs 
is in de media gepubliceerd dat het licht langs de snelwegen weer aan 
gaat. De nieuwe Minister heeft daar echter nog geen uitspraken over 
gedaan. Bij ons stijgt daardoor het aantal vragen over verlichting.

Het soort klanten zal naar verwachting hetzelfde blijven. 
Er kan echter een lichte stijging in de hoeveelheid 
vragen vanuit overheden komen, vanwege de 
onlangs uitgebrachte Richtlijnen 
Vaarwegen 2017. Die wordt door 
veel overheden opgevraagd.

71%

12%

9%

3% 3% 2%

Verdeling klanten Landelijke Informatielijn

Particulier

Bedrijf

Onderwijs

Rijkswaterstaat

Advies-/ingenieursbureau

Overig



33%

29%

8%

8%

8%

2%

2%
2%
2%

6%

2401
vragen

Waterveiligheid

Functioneel Beheer

Ruimtelijke Adaptatie

Wetgeving en beleid

Waterkwaliteit

Monitoring

Gebruiksfuncties

Website

Waterbodems

Overig

34%

30%

14%

11%

5%
2%

2%
2%

499.504
weergaven

Wetgeving en Beleid

Waterveiligheid

Emissiebeheer

Applicaties en modellen

Water en Ruimte

Gebruiksfuncties Water

Monitoring

Waterbodems

Vraagafhandeling
Het opvangen van een grote groei in vragen 
(+50% ten opzichte van 2016) en de goede 
samenwerking met specialisten die daarbij 
nodig was is succesvol geweest.

De kwaliteitscontrole op alle vragen blijft 
zeker nodig. Ook de frequentie (twee-
wekelijks) is nodig om tijdig bij te kunnen 
sturen. Vanuit die controle komen de 
leerpunten naar voren.

De een sterke invloed van het thema 
Waterveiligheid door nieuwe modellen en 
regelgeving per 1 januari 2017 viel op.

In 2018 verwachten wij dat de aandacht voor 
Waterveiligheid blijft, de Delta-aanpak Zoetwater 
en nieuwe regels glastuinbouw.

2017
Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Klantwaardering

Gemiddelde cijfer: 7,6

Positieve punten
De deskundigheid en snelheid van het gegeven antwoord.

Leerpunten
De informatie op de site kan soms beter/completer. Soms lijkt een antwoord in een 
spambox bij een klant te verdwijnen

Advies-
/ingenieursbureau

24%Bedrijf
19%

Particulier
8%

Onderwijs
8%

Overig
3% Waterschap

22%

Rijkswaterstaat
10%

Gemeente
3%

Provincie
1%

Rijksoverheid
1%

Overige overheden
1%

Andere overheden 
6%

Onze klanten
De klant wist het Informatiepunt vooral via de website, maar ook via 
Google en de Landelijke Informatielijn te vinden. De klant was dit jaar 
vooral bij waterveiligheidsprojecten betrokken.

Het onderwijs blijft sterk geïnteresseerd in het waterbeheer. Daarnaast 
ier ook interesse uit het buitenland en zo is er een delegatie uit Zuid-
Korea ontvangen.

Wij verwachten in 2018 een versterking van de signaalfunctie richting 
het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, doorontwikkeling 
in relatie tot het Informatiepunt 
Omgevingswet, benutting 
integratie van websites 
en Noordzeeloket.nl, 
Ruimtelijkeadaptatie.nl 
en InfoMil.nl

Website
De integratie van Helpdeskwater.nl in de 
technische omgeving van InfoMil is geslaagd. 
Daarmee kunnen we gezamenlijk content op 
onze sites delen, zoals het Handboek Water.

Er moet goede aandacht zijn voor de actualiteit 
van de website. Niet alleen nieuwe dingen 
plaatsen, ook kritisch op de oude informatie 
zijn.

Met de integratie is ook de samenwerking met 
andere websitebeheerders verbeterd. We 
kunnen nu gezamenlijk de site onderhouden en 
redacteuren ondersteuning bieden.

Wij verwachten voor 2018 meer integratie van 
content en vooral een goede stap in de 
actualisatie van de site.

Jaarverslag Informatiepunt WVL

Helpdesk Water & Noordzeeloket

De Helpdesk Water is hét informatieloket voor vragen op het gebied 
van zoet en zout waterbeheer en waterbeleid in Nederland. 
Waterprofessionals kunnen bij de Helpdesk Water terecht voor een 
antwoord op hun vraag, maar ook voor nieuws en 
achtergrondinformatie.

Meer informatie: www.helpdeskwater.nl

70%

12%

12%

6%
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