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Geachte heer  

 

U heeft op 27 december 2018 een aanvraag ingediend voor een ontheffing voor het motorvoertuig met 

kenteken VJ-137-V met als doel: De uitvoering van Stadsdistributie (SDC). De aanvraag heeft 

betrekking op de volgende verkeers(maat)regels en/of –tekens: Artikel 81 RVV, Artikel 10 RVV, G7 en 

C1. 

 

Op grond van artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) zijn wij bevoegd te 

beslissen op aanvragen voor ontheffing. 

 

Hierbij verlenen wij u ontheffing onder de hieronder genoemde voorwaarden. 

 

Deze ontheffing is geldig van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 van de volgende verkeers(maat)regels 

en/of –tekens: Artikel 81 RVV (gebruik busbanen en –stroken (directe route van en naar het SDC), 

Artikel 10 RVV, G7 (Voetgangersgebied) en C1 (Domplein en omliggende straten). 

 

Deze ontheffing is alleen geldig voor het voertuig met kenteken VJ-137-V en wordt u verleend met als 

doel: De uitvoering van Stadsdistributie. 

 

Extra aandachtspunten 

Deze ontheffing geldt niet voor voertuigbeperkingen (aslast-, hoogte- of lengte en de milieuzone). 

Informatie hierover vind u op www.utrecht.nl/wonen-en-

leven/verkeer/goederenvervoer/voertuigbeperkingen-en-goederenvervoerroutes en 

www.utrecht.nl/milieuzone.  

 

Voor het voertuig gelden mogelijke extra regels die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) van de gemeente Utrecht waarvoor deze ontheffing niet geldt. Deze regels zijn 

aangegeven in Afdeling 5.1 Parkeerexcessen van de APV en kunt u inzien op www.overheid.nl. 

 

Wij verlenen de door u gevraagde ontheffing onder de volgende voorwaarden: 

 

Specifieke voorwaarden:  

-     Het voetgangersgebied omvat de volgende straten: 

Achter Clarenburg, Bakkerstraat, Bakkerbrug, Bezembrug, Boterstraat (tussen de Lijnmarkt en het     

Visschersplein), 1e Buurkerksteeg, 2e Buurkerksteeg, 3e Buurkerksteeg, Choorstraat,  
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Drakenburgstraat, Donkeregaard, Donkerstraat, Drieharingstraat, Elisabethstraat, Ganzenmarkt, 

Korte   Elisabethstraat, Lange Hamsteeg, Hanengeschrei, Hekelsteeg, Jansbrug, Kalisbrug, 

Lauwersteeg,  Lichtegaard, Lijnmarkt, Mariastraat, Massegast, Neude (westzijde; tussen de 

Potterstraat en Drakenburgstraat en zuidzijde; tussen de Schoutenstraat en Drakenburgstraat, 

Oudegracht (tussen de Lange Viestraat en de Stadhuisbrug en tussen de Gaardbrug en de 

Hamburgerbrug), Steenweg, Vinkenburgstraat, Vismarkt, Voor Clarenburg,  ‘t Wed, Vredenburg, 

Zakkendragerhof, Zakkendragersteeg, Zoutmarkt. 

 

Voorwaarden Domplein en omliggende straten (C1) 

 De ontheffing voor het berijden van het gesloten verklaard gebied Domplein en omliggende straten 

is uitsluitend geldig voor het vervoer van en naar een adres binnen het gebied. 

 Over het Domplein dient te allen tijde rekening te worden gehouden  met overig verkeer, met name 

voetgangers. 

 Domplein en omliggende straten: Domplein, Servetstraat, Buurkerkhof, Zadelstraat. 

 

Voorwaarden busbanen en –stroken (Artikel 81 RVV) 

 De ontheffinghouder dient zich bij gebruik van busbanen en -stroken te houden aan de 

verkeerslichtenregeling voor openbaar vervoer (het negenoog). 

 

 rechtdoor doorrijden.                                    linksaf doorrijden. 

 

 rechtsaf doorrijden.                                       alle richtingen doorrijden. 

 

 stop indien mogelijk.                                      stop. 

 

 Busbanen en -stroken mogen tussentijds niet worden verlaten of opgereden. 

 Op busbanen en -stroken is het niet toegestaan achteruit te rijden, te keren, te laden en lossen of 

passagiers te laten in- en uitstappen. 

 Halteplaatsen langs busbanen en -stroken mogen niet worden gepasseerd met een snelheid hoger 

dan 30km/uur. 

 Het openbaar vervoer mag op geen enkele wijze worden gehinderd. 

 De ontheffing busbanen en -stroken mag slechts gebruikt worden als de locatie/het object van de 

werkzaamheden op geen enkele andere manier te bereiken is dan via een busbaan of busstrook.  

Uitgezonderd zijn: 

- busbanen en -stroken op toe- en afritten van rijkswegen; 

- busbanen en/of vluchtstroken langs rijkswegen. 

- Alle trambanen of bus- trambanen. 
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Algemene voorwaarden: 

Gebruik van de ontheffing 

1. Er mag slechts gebruik worden gemaakt van deze ontheffing voor het bewerkstelligen van het in 

deze brief omschreven doel. 

2. De ontheffingshouder dient deze brief met de kaart in het voertuig bij zich te hebben.  

3. De ontheffingskaart moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden 

aangebracht. 

4. Indien van de ontheffing geen gebruik meer wordt gemaakt dient deze te worden ingeleverd bij het 

Team Openbare Ruimte van Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 

 

Verkeersveiligheid 

5. De veiligheid van het verkeer dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd. 

6. Het voertuig mag op geen enkele wijze hinder opleveren voor het overige verkeer inclusief 

voetgangers. 

7. Bij het berijden van de betreffende wegen dient de uiterste voorzichtigheid te worden betracht. 

8. De ontheffing mag alleen gebruikt worden als de locatie/het object van werkzaamheden op geen 

enkele andere manier te bereiken is dan via een voor (motor)voertuigen gesloten gebied. 

 

Misbruik van de ontheffing 

9. Iedere door de gebruiker zelf aangebrachte verandering op de ontheffingskaart maakt deze 

ongeldig, dit geldt ook als de ontheffingskaart (gedeeltelijk) onleesbaar is geworden. 

10. Wij kunnen bepalen dat de ontheffing (tijdelijk) niet van kracht kan zijn voor bepaalde wegen of 

gedeelten daarvan in verband met werkzaamheden of bestuurlijke besluitvorming. 

11. Deze ontheffing wordt ingenomen bij misbruik, waartoe onder meer moet worden gerekend 

oneigenlijk gebruik en het uitlenen aan derden. 

12. Op eerste verzoek van politie of toezichthoudende ambtenaren moet de ontheffing ter inzage 

worden gegeven. Alle door hen gegeven aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd. 

13. Wij kunnen de ontheffing innemen bij overtreding van de Wegenverkeerswet 1994 en de daarop 

gebaseerde voorschriften. 

14. De ontheffinghouder ontvangt bij de eerste overtreding een schriftelijke waarschuwing dat de 

ontheffing bij een volgende overtreding kan worden ingetrokken. 

15. Bij een tweede overtreding gedurende de geldigheidsduur van de ontheffing wordt de ontheffing 

gedurende drie maanden ingetrokken. 

16. Bij een derde overtreding gedurende de geldigheidsduur van de ontheffing wordt de ontheffing 

volledig ingetrokken en kan binnen een periode van 12 maanden na de intrekking geen nieuwe 

aanvraag worden gedaan. 

17. Bij het niet-nakomen van één der hiervoor genoemde voorwaarden kan de ontheffing worden 

ingetrokken. 

 

Verlenging of wijziging van de ontheffing 

18. Bij verlenging dient u 8 weken voor de einddatum opnieuw een aanvraag in te dienen. 

19. Bij een verlenging of een wijziging wordt de aanvraag opnieuw inhoudelijk beoordeeld. 

 

Tenslotte delen wij u mede, dat: 

a) De gemeente Utrecht in geen enkel geval aansprakelijk is voor enige schade, die het gevolg zou 

kunnen zijn van gebruikmaking van deze ontheffing. Eventuele schade aan gemeente-

eigendommen dient door u op eerste aanzegging aan de gemeente te worden vergoed. 

b) Wij ons het recht voorbehouden de gestelde voorwaarden te wijzigen en aan te vullen, of wanneer 

naar onze mening het algemeen belang dit vordert, deze ontheffing in te trekken. 

c) Het gebruik maken van de ontheffingen niet ontslaat van de verplichting om te voldoen aan 

eventuele parkeerbelasting. 
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Inlichtingen en bezwaarschriftenclausule 

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Team Openbare Ruimte, telefoon 14 030 of 

via de e-mail: ontheffingen@utrecht.nl. 

 

Bezwaar maken  

Bent u het niet eens met het besluit in deze brief? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dit moet u 

doen binnen 6 weken na de datum van deze brief. Dat kan als volgt: 

- Online via www.utrecht.nl/bezwaar. 

- Met een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, postbus 16200,   

3500 CE Utrecht.  

In het bezwaarschrift staat in elk geval: 

- uw naam, adres, telefoonnummer, datum en handtekening, 

- kenmerk en datum van deze besluitbrief, 

- reden van uw bezwaar. 

 

 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

M. Prijs 

Hoofd Vergunningen 

 

 

 

 

 

 

 




