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Artikel 9.1  Regeling Voertuigen 
 

Voorschriften  
 
Geldigheid 

I. De ontheffing geldt slechts voor de aanvrager en personeel in zijn/haar dienst 
en is niet overdraagbaar.  

II. De ontheffing wordt verleend voor een periode van maximaal drie jaar. 
III. De ontheffing kan worden verlengd. Hiertoe dient een verzoek uiterlijk een 

maand voor de afloop van de geldigheidsdatum van de ontheffing te worden 
ingediend. 

IV. De ontheffing geldt niet in situaties waarin door of namens de provincie 
uitgevoerde werkzaamheden aan de weg geen doorgangsruimte over blijft voor 
de voertuigen waarvoor de ontheffing is verleend. 

 
Voorschriften 
Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden: 

1. De ontheffing is alleen geldig voor zover ter plaatse geen bijzondere 
beperkingen zijn aangegeven, zoals wegen die voor landbouwvoertuigen en 
langzaam gemotoriseerde voertuigen gesloten verklaard zijn.  

2. De ontheffing in uitsluitend van kracht als en wanneer er geen werkzaamheden 
zijn of worden uitgevoerd op de in de ontheffing genoemde wegen. 

3. De ontheffing is uitsluitend van kracht tot aan het moment dat de Provincie 
Noord-Holland een gesloten verklaring oplegt voor het landbouwverkeer. 

4. De transporten mogen alleen plaatsvinden in de periode tussen zonsopgang en  
zonsondergang; 

5. Van de ontheffing mag geen gebruik worden gemaakt tijdens de spitsuren 
(ochtendspits van 07:00 uur tot 09:00 uur, avondspits van 17:00 uur tot 19:00 
uur) evenmin bij gladheid en bij weersomstandigheden, die het zicht beperken 
tot minder dan 200 m. 

6. Van de ontheffing mag uitsluitend gebruik worden gemaakt als de aanvrager  
redelijkerwijs op geen andere wijze zijn/haar bestemming kan bereiken. 
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7. De breedte van de voertuigen of samenstel van voertuigen mag niet meer 
bedragen dan voor elk van de voertuigen is vermeld in de ontheffing, tot een 
maximum van 3,50 meter. Deze moet overigens altijd tot de kleinst mogelijke 
afmeting worden teruggebracht; 

8. Tenzij anders is vermeld mag met het werktuig geen aanhangwagen over de 
weg worden voortbewogen, terwijl met de in vorenstaande staat vermeld 
voertuig geen lading mag worden vervoerd. 

9. Tijdens het rijden op de weg dient het zwaailicht constant gevoerd te worden. 
10. Aan de voorzijde, voor het breedste punt en aan de achterzijde, achter het 

breedste punt, moet aan weerszijden van het voertuig/werktuig markering en 
verlichting zijn aangebracht. 

11. Bij het tegemoetkomen van een ander voertuig moet met het voertuig of het 
samenstel van voertuigen zoveel mogelijk aan de rechterzijde van de rijbaan 
worden gereden en moet het voertuig of het samenstel van voertuigen, indien 
nodig, tot stilstand worden gebracht; 

 
Mededelingen 

a) De ontheffing dient te allen tijde getoond te kunnen worden aan 
opsporingsambtenaren. 

b) Het hebben van deze ontheffing ontslaat de houder van de ontheffing c.q. 
degene die van de ontheffing gebruik maakt, niet van de verplichting om de 
redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat 
derden of de Provincie schade lijden. 

c) Indien schade aan de rijbaan, wegmeubilair en dergelijke is ontstaan, moet de 
houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk kennisgeven aan de 
weginspecteur (Wegen@noord-holland.nl) 

d) Voor het berijden van andere wegen dan provinciale wegen is ontheffing vereist 
van de desbetreffende wegbeheerder. 
 

Weigeringsgronden 
Een ontheffing op grond van de Regeling Voertuigen kan worden geweigerd indien: 

− de breedte van het voertuig met beperkte snelheid inclusief lading kan worden 
teruggebracht naar 2.60 meter; 

− de breedte van het werktuig of landbouwvoertuig kan worden teruggebracht  
naar 3.00 meter; 

− de verkeerssituatie voertuigen met afmetingen genoemd in de aanvraag niet 
toelaat en/of het perceel waarheen en waarvan gereden wordt, te bereiken is 
via een parallelweg of een andere veilige route die redelijkerwijs als alternatief 
beschouwd kan worden; 

− de aanvrager gebruik kan maken van een gekentekend voertuig en/of; 
− de aanvrager geen belang kan aantonen voor de ontheffing voor die specifieke 

route. 
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