Informatieblad ontheffingsaanvraag geslotenverklaring
Hoge Rijndijk te Nieuwerbrug
Geslotenverklaring
Voor het weggedeelte van de Hoge Rijndijk te Nieuwerbrug, gelegen tussen de
Graaf Lodewijkstraat en de gemeentegrens met Woerden, is op werkdagen tijdens de
ochtendspits van 7.00 uur tot 9.00 uur een de avondspits van 16.00 tot 18.00 uur een
geslotenverklaring ingesteld voor alle motorvoertuigen.
Ontheffingsgebied
Tot het ontheffingsgebied behoren de percelen gelegen binnen de bebouwde kom van
Nieuwerbrug en aan de Barwoutswaarder te Woerden, voor zover gelegen tussen de
gemeentegrens van Bodegraven-Reeuwijk en de bebouwde kom van Woerden
Wie komen er voor een ontheffing in aanmerking?
Voor een ontheffing komen binnen het ontheffingsgebied in aanmerking:
• Bewoners
• Grondeigenaren van percelen
• Gebruikers van percelen
• Ondernemers/instellingen
• Werknemers van ondernemingen/instellingen
• Werknemers van bedrijf of zelfstandige die werkt bij of voor een ondernemer of instelling
• Transportondernemer of zelfstandige die transport verzorgt naar of voor een bedrijf of
instelling
• Bedrijf of zelfstandige die werkzaamheden verricht op percelen
• Busmaatschappij die een lijndienst onderhoudt op de route Barwoutswaarder-Hoge Rijndijk
• Taxibedrijf die het vervoer verzorgt van bewoners
• Huisarts werkzaam in
• Dierenarts werkzaam in
• Verloskundige werkzaam in
• Thuiszorgmedewerker werkzaam in
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 naast de kopieën van het
rijbewijs en het kentekenbewijs van het desbetreffende voertuig afhankelijk van de aanvrager
ook kopieën van de volgende bescheiden worden gevoegd:
Doelgroep
• Bewoners
•
•
•
•
•
•

Grondeigenaren van percelen
Gebruikers van percelen
Ondernemers/instellingen
Werknemers van
ondernemingen/instellingen
Werknemers van bedrijf of zelfstandige
die werkt bij of voor een ondernemer of
instelling
Transportondernemer of zelfstandige die
transport verzorgt naar of voor een

Benodigde kopie(ën)
• Uittreksel bevolkingsregister (niet nodig
voor bewoners van Nieuwerbrug)
• Uittreksel kadaster
• Pacht- of huurcontract
• Inschrijving Kamer van Koophandel
• Werkgeversverklaring
•

Werkopdracht

•
•

Inschrijving Kamer van Koophandel
Vervoersopdracht

Doelgroep
bedrijf of instelling
• Bedrijf of zelfstandige die
werkzaamheden verricht op percelen
• Busmaatschappij die een lijndienst
onderhoudt op de route
Barwoutswaarder-Hoge Rijndijk
• Taxibedrijf die het vervoer verzorgt van
bewoners
• Huisarts werkzaam in
• Dierenarts werkzaam in
• Verloskundige werkzaam in
• Thuiszorgmedewerker werkzaam in

Benodigde kopie(ën)
•
•
•

Inschrijving Kamer van Koophandel
Werkopdracht
Vervoerscontract

•
•
•
•
•
•

Inschrijving taxiregister
Vervoersopdracht
Inschrijving bedrijfsregister
Inschrijving bedrijfsregister
Werkopdracht
Werkopdracht

Voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing
Transportondernemers of zelfstandigen die het transport verzorgen voor ondernemers of
instellingen binnen het ontheffingsgebied moeten kunnen aantonen dat de extra reisafstand
tussen de stallingplaats van het bedrijfsvoertuig en de onderneming of instelling waarvoor het
transport wordt verzorgd via de kortste toegestane route meer dan 100% bedraagt dan
wanneer hiervoor de route via de geslotenverklaring op de Hoge Rijndijk wordt gebruikt.
Dit geldt eveneens voor bedrijven of zelfstandigen die werkzaamheden verrichten op percelen
in het ontheffingsgebied.
Duur van de ontheffing en intrekking
De ontheffing wordt voor maximaal 3 kalenderjaren afgegeven. Bij verkoop, vervanging e.d.
van het motorvoertuig dient de ontheffingskaart te worden ingeleverd op het gemeentehuis.
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.
Legeskosten
De legeskosten 2018 voor het in behandeling nemen van de ontheffingsaanvraag bedragen
€ 42,35 per kenteken. Voor het wijzigen van een kenteken wordt € 21,15 in rekening
gebracht.
Informatie
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. de Bruijn of mevrouw S. Veenhuijsen,
bereikbaar op telefoonummer 0172 - 522 522.
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