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Onderwerp Statenbrief: Privacyreglement Centraal Systeem Basismeetnet (CSB) 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
De provincie Utrecht heeft in het kader van het programma Regionaal Verkeersmanagement opdracht gegeven 
tot de realisatie van een regionaal systeem voor de inwinning, opslag en verwerking van actuele 
verkeersgegevens. Onderdeel van dit systeem betreft de bepaling van actuele reistijden. Opdrachtnemer doet de 
bepaling van reistijden op basis van Bluetoothdetectie. Omdat het bij Bluetoothdetectie gaat om 
geolocatiegegevens die persoonsgebonden zijn, m.a.w. uit de gegevens is in principe terug te leiden wie, 
wanneer en waar is geweest, is de provincie Utrecht als opdrachtgever wettelijk verplicht aan te geven op welke 
wijze de privacy is geborgd van personen wiens Bluetoothsignaal worden gebruikt voor de bepaling van actuele 
reistijden. 
 
Voorgeschiedenis 
De bepaling van reistijden is onderdeel van de strategie om het verkeer op het regionale wegennet te kunnen 
sturen, geleiden en te informeren door middel van de inzet van het instrumentarium voor verkeersmanagement 
zoals dit is ontwikkeld in het programma Regionaal Verkeersmanagement als onderdeel van het VERDER 
pakket. Het doel van de inzet van dit instrumentarium, dat bestaat uit onder meer een regionale verkeerscentrale, 
verkeerslichten op het regionale wegennet, toerit- en rotonde-doseerinstallaties en informatiepanelen langs de 
weg, is een betere verkeersafwikkeling en doorstroming op het regionale wegennet en daarmee een bijdrage aan 
een betere bereikbaar van onze regio. 
 
De met het regionaal meetsysteem bepaalde reistijden worden gebruikt om trajecten op het regionale wegennet 
op te sporen waar de actueel geconstateerde reistijden lager zijn dan de grenswaarden voor reistijden zoals 
vastgelegd in de Sturingsvisie voor Regionaal Verkeersmanagement (het regeldoel). In dat geval worden 
verkeersmaatregelen (een regelscenario) ingezet met het doel om de trajectsnelheid omhoog te brengen. In de 
meeste gevallen zal het gaan om het langer ‘groen’ geven (groene golf) bij verkeerslichten. Op trajecten waar 
route-informatiepanelen langs de weg staan wordt tijdens reguliere spitsen de vertraging in de reistijd 
aangegeven op deze panelen en in geval van calamiteiten of ingrijpende werkwerkzaamheden een alternatieve 
route-advies.  
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Essentie / samenvatting: 
Ons besluit betreft de vaststelling van een privacyreglement voor gebruik van gegevens die verkregen worden op 
basis van Bluetoothdetectie. Dit reglement is wettelijk noodzakelijk, omdat het om persoonsgebonden 
geolocatiegegevens gaat. Met dit besluit voldoet wij als organisatie aan de informatieplicht zoals volgt uit de Wet 
bescherming persoonsgegevens. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het doel van ons besluit is, conform de hierboven genoemde wettelijke verplichting,  volledige transparantie in de 
wijze waarop de privacy is geborgd van burgers wiens persoonsgebonden geolocatiegegevens worden verwerkt 
voor toepassing van regionaal verkeersmanagement. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

In geval van incidenten of aanvragen van derden in relatie tot privacy, die voortkomen uit de verwerking van 
persoonsgebonden geolocatiegegevens met het centraal systeem basis meetnet voor regionaal 
verkeersmanagement met een politiek of bestuurlijk gevoelig aspect, zullen wij u daarover informeren. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
 
 
  
De secretaris,  
 


