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Voorschriften bedrijfsaccount 
Verkeersloket Provincie Noord-Holland 
 

Algemeen 

Voor het indienen van toestemmingsaanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij het 

Verkeersloket van de applicatie MELVIN heeft de aanvrager een bedrijfsaccount nodig of dient de 

aanvrager te beschikken over een eenmalig te gebruiken Token-link. Aan de bedrijfsaccount 

worden persoonlijke gebruikersaccounts gekoppeld waarmee de toestemmingsaanvragen kunnen 

worden ingediend. 

 

Binnen MELVIN worden voor de persoonlijke gebruikersaccounts twee rollen onderscheiden: 

 Aannemer beheerder kan nieuwe gebruikers met de rol ‘aannemer’ opvoeren voor het bedrijf 

en kan aanvragen opvoeren en wijzigen voor die wegbeheerders waar het bedrijf voor 

gemachtigd is. 

 Aannemer kan aanvragen opvoeren en wijzigen voor die wegbeheerders waar het bedrijf voor 

gemachtigd is. 

Nota bene, doordat het overgrote deel van de aanvragers die gebruik maken van MELVIN 

aannemersbedrijven zullen zijn, wordt de term aannemer gebruikt. De gebruikte term sluit niet 

uit dat niet-aannemers een MELVIN bedrijfsaccount kunnen krijgen.  

 

Via het aanvraagformulier “aanvragen MELVIN account” op de website van de provincie Noord-

Holland kan: 

1. Een aanvraag voor een nieuw bedrijfsaccount worden gemaakt. 

2. Een autorisatieverzoek worden gedaan om de Provincie Noord-Holland als wegbeheerder toe 

te voegen aan de lijst met gemachtigde wegbeheerders. 

3. Een verzoek tot wijzigen of opheffen bedrijfsaccount worden gedaan. 

4. Een verzoek tot toevoegen of verwijderen gebruikersaccounts “aannemer beheerder” worden 

gedaan.  

N.B. het beheer van de gebruikersaccounts “Aannemer” gebeurt door “Aannemer beheerder” 

in MELVIN 

 

Bedrijfsinformatie Contactpersoon 

krijgt rol Aannemer beheerder 

Aannemer (beheerder) 

Bedrijfsnaam Voornaam Voornaam 

Adres/Postbus tussenvoegsel tussenvoegsel 

Postcode Achternaam Achternaam 

Woonplaats E-mail adres E-mail adres 

Kamer van Koophandel-nummer Telefoonnummer  

Certificaatnummer BRL 9101 

[indien aanwezig] 

  

   

   

Informatie bekend bij beheerders MELVIN 

informatie bekend bij Provincie Noord-Holland, wordt niet opgenomen in MELVIN 
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Voorschriften voor het verkrijgen van een bedrijfsaccount 

1. Het bedrijfsaccount kan gebruikt worden voor het aanvragen van toestemming voor 

verkeersmaatregelen in het kader van wegwerkzaamheden en evenementen binnen het 

beheergebied van de Provincie Noord-Holland. 

2. Om het bedrijfsaccount te kunnen gebruiken voor het aanvragen van toestemming bij andere 

wegbeheerders dan de Provincie Noord-Holland zal dit bij de desbetreffende wegbeheerder 

moeten worden aangevraagd. 

3. Toestemmingsaanvragen voor de rijweg kunnen alleen via het Verkeersloket worden 

ingediend bij de Provincie Noord-Holland 

4. Voor het verkrijgen van een bedrijfsaccount dient aan de volgende voorwaarden te worden 

voldaan. 

a) De aanvrager zal zeer waarschijnlijk meer dan twee toestemmingsaanvragen per jaar 

doen bij de Provincie Noord-Holland 

b) De aanvrager doet de aanvragen vanuit een bedrijfsmatige capaciteit 

c) De aanvrager is bevoegd om de aanvraag, eventueel namens een derde partij, te mogen 

indienen. 

5. Ingediende toestemmingsaanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen zullen procesmatig 

en inhoudelijk worden getoetst aan de Richtlijn Verkeersmaatregelen PNH 

6. Aanwijzingen vanuit het VCP ten aanzien van het gebruik van het Verkeersloket dienen te 

worden opgevolgd. 

7. Aanvrager is akkoord dat informatie dat binnen het Verkeersloket aangemerkt is als publieke 

informatie getoond wordt op https://nhbereikbaar.nl/ en via Nationale Databank 

Wegverkeergegevens (NDW) als open data beschikbaar is.  

8. Niet-publieke informatie is alleen zichtbaar voor de aanvrager zelf en gebruikers van MELVIN 

met een wegbeheerdersaccount (wegbeheerders, hulpdiensten en openbaar 

vervoersbedrijven).  

9. Aanvrager kan niet-publieke informatie van andere bedrijfsaccounts, dan die van zichzelf, 

niet zien. 

10. Bij misbruik van een bedrijfsaccount of een daaraan verbonden gebruikersaccount is het VCP 

gerechtigd om de daarmee verbonden gebruikersrechten voor de Provincie Noord-Holland in 

te trekken. Hiermee vervalt dan de mogelijkheid tot het indienen van 

toestemmingsaanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij de Provincie Noord-Holland. 

 

Overzicht zichtbaarheid aanvragen en (niet)-publieke informatie 

 

 Zichtbaarheid aanvragen gemaakt door anderen 

(buiten de eigen organisatie) 

Informatie 

(Als je een aanvraag kunt zien, 

dan zie je: ) 

 Status van de aanvraag   

Gebruikersrol in MELVIN 

Bij 

aannemer 

Initieel Concept Definitief 

Niet-publieke 

informatie 

Publieke 

informatie 

Regiobeheerder Wel Wel Wel Wel Wel Wel 

Wegbeheerder - Gebruiker Wel Wel Wel Wel Wel Wel 

Wegbeheerder - Lezer Niet Wel Wel Wel Wel Wel 

Aannemer beheerder Niet Niet Niet Wel Eigen: Wel 

Anderen: Niet 

Eigen: Wel 

Anderen: Wel 

Aannemer Niet Niet Niet Wel Eigen: Wel 

Anderen: Niet 

Eigen: Wel 

Anderen: Wel 

Aanvraag via Token-link Niet Niet Niet Niet Eigen: Wel 

Anderen: Niet 

Eigen: Wel 

Anderen: Niet 

Informatie uit MELVIN 

NHBereikbereikbaar.nl / 

Open Data 

Niet Niet Niet Wel Niet Wel 

https://nhbereikbaar.nl/

