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Incidentele ontheffing                         

conform artikel 87 RVV 1990 
 

 

ALBERT HEIJN 

Potterstraat 1 

3512 TA Utrecht 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 

Namens het college van Burgemeester en wethouders heb ik besloten op grond van artikel 87 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), u een ontheffing toe te kennen van het 

bepaalde in artikel 62 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Het ontheffingsvignet treft 

u hierbij aan. Dit besluit is gebaseerd op het in Utrecht geldende 'Beleidsregels 

verkeersontheffingen gemeente Utrecht'. 

 

Toepassing van deze ontheffing is alleen toegestaan wanneer de nabijheid van het voertuig bij 

of ten behoeve van het ter plekke te verrichten werk noodzakelijk is of in de directe omgeving 

geen reguliere (gefiscaliseerde) parkeerplaats beschikbaar is. 

 

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

 

Op trottoir, fietspaden en in voetgangersgebieden dient u stapvoets te rijden.  

Blindegeleidestroken dienen altijd vrij te worden gehouden. 

 

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

milieuzone. 

Informatie hierover vind u op www.utrecht.nl/goederenvervoer en www.utrecht.nl/milieuzone. 

 

Deze ontheffing is geldig voor wisselende voertuigen en wordt u verleend met 

als doel: Het rijden in het Voetgangersgebied buiten de geldende venstertijden, 

voor het bereiken van het expeditiehof (ten behoeve van de bevoorrading van 

Albert Heijn, gevestigd in de Potterstraat) gelegen in de Drakenburgstraat. 

Artikel 10 RVV/G7. 12-02/01-03-2021. 

  U dient deze ontheffing in zijn geheel duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het 

voertuig te plaatsen, zodat de tekst en QR-codes leesbaar zijn. 

GELDIG VAN:  12-02-2020 tot 01-03-2021  

KENTEKEN:  WISSELEND 

ONTHEFFING:       345141 

RVV:                     
                                               
                               
 
 

Zaaknummer 7316956, subject 1338939 

 

 

Artikel 10 RVV / G7 

 

http://www.utrecht.nl/milieuzone
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ALBERT HEIJN 

Potterstraat 1 

3512 TA Utrecht 

 

   

 

Behandeld door Team Openbare Ruimte 

 

Zaaknummer 7316956 / 2VO 

Doorkiesnummer 14 030 Ons kenmerk 458319 / 1338939 

E-mail ontheffingen@utrecht.nl  Onderwerp Toewijzing verkeersontheffing 

Bijlage(n) Ontheffing 345141  

Uw kenmerk  Datum 13 februari 2020 

Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

 Verzenddatum 13 februari 2020 

Geachte heer/mevrouw, 

 

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

beslissen op aanvragen voor ontheffing. 

 

U heeft op 14 januari 2020 een aanvraag ingediend voor een ontheffing voor verschillende 

motorvoertuigen met als doel: De bevoorrading van de Albert Heijn vestiging (Potterstraat 1) via het 

expeditiehof gelegen aan de Neude.  

De aanvraag heeft betrekking op de volgende verkeers(maat)regels en/of –tekens:  

Artikel 10 RVV (bord G7 voetgangersgebied).  

 

Hierbij verlenen wij u ontheffing onder de hieronder genoemde voorwaarden. 

 

Deze ontheffing is geldig van 12 februari 2020 tot 1 maart 2021  van de volgende 

verkeers(maat)regels en/of –tekens: Artikel 10 RVV met betrekking tot bord G7 

(Voetgangersgebied/Kernwinkelgebied). 

  

Deze ontheffing is geldig voor wisselende voertuigen en wordt u verleend met als doel: Het rijden in 

het Voetgangersgebied buiten de geldende venstertijden, voor het bereiken van het expeditiehof (ten 

behoeve van de bevoorrading van Albert Heijn, gevestigd in de Potterstraat). 

 

Aan het gebruik van deze ontheffing zijn de hieronder genoemde voorwaarden gebonden, waaraan ten 

alle tijden gehouden dient te worden; 

- De bevoorrading is alleen toegestaan tussen 07:00 uur en 19:00 uur, bij de expeditie op de   

hoek Neude/Drakenburgstraat. Afwijken van deze tijden is niet toegestaan, om geluidshinder te 

voorkomen in de directe omgeving.  

- Er geldt een lengtebeperking van 9 meter voor voertuigen op en rondom de Neude. De 

voertuigen mogen hier niet van afwijken.  

- Vanwege de aslastbeperking in dit gebied is het niet toegestaan de Drakenburgstraat verder in 

te rijden voor expeditieverkeer.  

         De route van en naar het expeditiehof dient altijd via de Neude te gaan.  

- Na 1 jaar wordt de ontheffing geevalueerd (inclusief het gebruik van Euro 6 voertuigen). De 

voorwaarden van de ontheffing kunnen dan worden aangepast. 

 

 

 

 

 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 

Bezoekadres: Stadsplateau 1, Utrecht 

Telefoon: 14 030 

www.utrecht.nl 
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Specifieke voorwaarden:  

Artikel 10 RVV / G7 (Voetgangersgebied / kernwinkelgebied):  

-     In het voetgangersgebied dient stapvoets gereden te worden en te allen tijde rekening te worden  

gehouden met overig verkeer, met name voetgangers. 

 

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: 

 

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 of gedeelten daarvan 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. 

http://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/goederenvervoer/voertuigbeperkingen-en-goederenvervoerroutes
http://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/goederenvervoer/voertuigbeperkingen-en-goederenvervoerroutes
http://www.utrecht.nl/milieuzone
http://www.overheid.nl/
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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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


