Informatieblad ontheffingsaanvraag voor het berijden van C-weg(en)
met een breedte- en gewichtsbeperking

Geslotenverklaringen
Op veel wegen in het buitengebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zitten breedte- en
gewichtsbeperkingen. Dit is aangegeven door verkeersborden. Deze maatregelen zijn genomen
omdat deze C-wegen door de situering of constructie en uit het oogpunt van de
verkeersveiligheid niet geschikt zijn, bereden te worden door brede en zware voertuigen.
Aangezien de gemeente bezig is met het aanpassen van het beleid inzake het rijden op wegen
met een breedte- en gewichtsbeperking (project C-wegen), wordt de af te geven ontheffing
als volgt afgegeven:
- Voor het Reeuwijkse Plassengebied geldt dat de ontheffing geldig is tot
1 maart 2018 aangezien het gebied wordt voorzien van Beweegbare Fysieke
Breedtebeperkingen (BFB)
- Voor de overige wegen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt de ontheffing voor
maximaal 1 jaar verleend

Afhankelijk van de ingestelde gewichtsbeperking zijn deze wegen onderverdeeld in de
onderstaande categorieën.
Max totaal 20 ton
Reeuwijks Plassengebied
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bosmankade
Gravekoopsedijk
Hortemansdijk
Korssendijk
Lecksdijk
Nieuwenbroeksedijk
Oudeweg (tussen
Treebord en De Steupel)
Platteweg
Ree (gedeeltelijk, tussen
Korssendijk en
Zoetendijk)
Twaalfmorgen
Oukoopsedijk
‘s-Gravenbroeksweg

Max totaal 25 ton
Overige wegen
•
•
•
•

Vlietdijk
Willenskade
Zoetendijk
Negenviertel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwdorperweg
Hoogeind
Kerkweg (Bodegraven)
Kerkweg (Reeuwijk-Dorp)
Korte Waarde
Kosterdijk
Laageind
Meije
Middelburgseweg
Middelweg
Oosteinde
Oud Bodegraafseweg
Oud-Reeuwijkseweg
Weiweg
Westeinde

Voorwaarden voor het indienen van een ontheffingsaanvraag
De aanvraag kan uitsluitend plaatsvinden door het compleet invullen van het daartoe
bestemde aanvraagformulier.
Bij het aanvraagformulier dient een kopie van het kentekenbewijs van het desbetreffende
voertuig(en) worden gevoegd.
Voor ongekentekende voertuigen is dit een eigenverklaring met hierop aangegeven:
- het merk en chassisnummer van het voertuig
- de totale massa van het lege voertuig (rijklaar)
- de totale massa van de lading
- de asdrukken van het voertuig leeg
- de asdrukken van het voertuig in beladen toestand.
Met betrekking tot wegen met een breedte- en gewichtsbeperking gelegen in de nabijheid van
de Reeuwijkse Plassen dient in eerste instantie door de aanvrager de optie van vervoer over
water te worden bezien, alvorens de aanvraag voor een ontheffing in behandeling wordt
genomen.
Voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing
Maximaal toegestane voertuigbreedte
De maximaal toegestane breedte van het voertuig volgens de breedtebeperking bedraagt 2,20
meter. Op basis van het Voertuigreglement wordt ontheffing verleend voor een maximale
breedte van 2,60 meter voor gekentekende voertuigen (vrachtauto’s e.d.) en 3,00 meter voor
ongekentekende voertuigen (landbouwvoertuigen).
Maximaal toegestane massa op diverse wegen
Ontheffingen worden slechts verleend tot een voor de betreffende categorie maximaal
toegestane massa (in beladen toestand).
Voorwaarde waaronder een ontheffing wordt verleend
a. Ontheffingen worden uitsluitend verleend voor transporten t.b.v. aan een weg met
breedte- en gewichtsbeperking gelegen percelen, via een door de gemeente vast te stellen
route. Als een perceel ook bereikbaar is via een route zonder wegen met een breedte- en
gewichtsbeperking, maar kiest de aanvrager desalniettemin voor transport over een
dergelijke weg(en), dan weegt het gemeentebestuur de belangen van aanvrager bij de
gekozen route af tegen het belang van de handhaving van de breedte- en
gewichtsbeperking, alvorens te besluiten over de verlening van de gevraagde ontheffing
b. Ontheffingen t.b.v. doorgaand verkeer worden niet afgegeven
c. Er mag niet sneller worden gereden dan 25 km/uur voor landbouwvoertuigen en 30 km/uur
door overige motorvoertuigen
d. De gemeente is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik
van de ontheffing
e. Elke beschadiging aan de weg (kabels en leidingen inbegrepen), die een gevolg is van het
gebruik maken van de weg krachtens de ontheffing moet aan de onderhoudsplichtige(n)
worden vergoed
f. Het overige verkeer mag niet in gevaar worden gebracht of onnodig worden gehinderd;
g. Op de betreffende wegen met een breedte- en gewichtsbeperking mag niet worden
geparkeerd
h. Het berijden van de Kerkweg en de Meije is in verband met schoolgaande kinderen niet
toegestaan in de spitsuren tussen 07.00-09.00, 12.00-14.00 en 16.00-18.00 uur
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Ontheffing wordt normaliter verleend voor een maximale tijdsduur van 3 kalenderjaren.
Aangezien de gemeente bezig is met het aanpassen van het beleid inzake het rijden op
wegen met een breedte- en gewichtsbeperking, wordt de af te geven ontheffing vooralsnog
voor maximaal 1/2 jaar verleend. Dit was maximaal 3 jaar.
Voor het Reeuwijks Plassengebied geldt dat de ontheffing geldig is totdat het gebied wordt
voorzien van Beweegbare Fysieke Breedtebeperkingen.
De houder van de ontheffing wordt erop gewezen dat het college van burgemeester en
wethouders bevoegd is de ontheffing te allen tijde in te trekken, als de aan de ontheffing
verbonden voorschriften niet worden nageleefd. Het college is daartoe ook bevoegd als de
aan de ontheffing verbonden maatregelen daarvoor geen of niet afdoende oplossing
bieden. Die maatregelen zijn:
• Het wijzigen van de aan de ontheffing verbonden voorschriften
• Het aan de ontheffing verbinden van nadere voorschriften.

Aanvraagtermijn voor een ontheffing
Een aanvraag voor een ontheffing dient minimaal 10 werkdagen voor de geplande aanvang
van het transport te worden ingediend.
Legeskosten
De legeskosten 2018 voor het in behandeling nemen van de ontheffingsaanvraag per kenteken
bedragen:
Ontheffing voor een week of minder:
€ 42,35
Ontheffing voor een week tot drie maanden:
€ 84,70
Ontheffing voor vanaf drie maanden tot drie jaren
€ 127,10
Wijziging kenteken
€ 21,15
Informatie
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw B. Schutter of de heer P. Salters, bereikbaar
op telefoonnummer 0172 - 522 522.
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