
Aanvraagformulier ontheffing RVV 1990 

 

ontheffing rijden op de busbaan, fietspad, voetpad.            

 

Met dit formulier kunt u ontheffing aanvragen van bepaalde verkeersregels 

en verkeerstekens, wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van 

werkzaamheden of anderszins. Een ontheffing wordt niet verleend om he 

werk makkelijker te maken, maar wordt slechts verstrekt bij 

aangetoonde strikte noodzaak.                                                                                                                      

 

1.  Gegevens aanvrager  particulier of bedrijf                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

1. Particulier Naam     _____________________________________0 man    0 vrouw 

 

1a.BSN nr                     ____________________________________________ 

                                                                                                                                                                 

1b. Handelsnaam       ___________________________________________________ 

1c. naam aanvrager   ___________________________________________________ 

1d.  KvK nummer    ____________________________________________________                                                                                         

   

1e. Indien rechtspersoon     ______________________________________________ 

 

1f. U bent                             0   eigenaar            0  gemachtigde     

 

1g. Correspondentie adres     ____________________________________________ 

 

1h  Postcode en plaats          _____________________________________________ 

 

1i. Telefoon overdag/mobiel _____________________________________________ 

_ 

1j. E-mailadres                  ______________________________________________ 

 ..  

 

2. Wijzigen kenteken bestaande ontheffing gedurende kalenderjaar. 

 

oud kenteken :             _________________________________________________ 

nieuw kenteken:           _________________________________________________ 

kenmerk(brief)nummer  _______________________________________________ 

U kunt de onderstaande vragen overslaan en door naar vraag 8 

   

3. Ontheffing wordt gevraagd voor                                                    . 

 

0    Fietspad, voetpad, voetgangersgebied       0    Busbaan                 

0    Fietspad, voetpad en busbaan                   0    Blauwe zone          

0    Gesloten verklaring                                   0    Parkeren buiten de vakken  

 

Indien het noodzakelijk is om uw motorvoertuig te parkeren bij de 

werkzaamheden dan kunt u hieronder motiveren waarom dit noodzakelijk is en 

welk(e) kenteken(s) hiervoor in aanmerking moet(en) komen. Indien dit niet 

noodzakelijk is dient u uw motorvoertuig in een daarvoor bestemd parkeervak te 

parkeren. Voor het parkeren in betaald parkeervakken kunt u een vergunning 

aanvragen bij de parkeerservice (gegevens parkeerwinkel zie toelichting) dit kan 

niet via een ontheffing gerealiseerd worden.  

 

 

 

Stadhuisplein 1 

Postbus 200 

1300 AE  Almere 

Telefoon 14036 

www.almere.nl 

info@almere.nl   

http://www.almere.nl/
mailto:info@almere.nl


4. Motivering waarom het strikt noodzakelijk is om ontheffing te hebben.               

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

5. Nadere gegevens aanvraag ontheffing bij bedrijven                                   .                                                      

5a. Naam projectleider/toezichthouder   

       Gemeente Almere                              ______________________________________    

                                               

5b. besteknummer                                    ______________________________________ 

 

5c.  Straatnaam/Wijk(en)/Gebied             ______________________________________ 

 

3d. Periode waarvoor ontheffing van      ____________ tot ________________________    

 

Maximaal drie jaar                    

 

3
e
. dagen waarop ontheffing nodig is    0 maandag         0 donderdag        0  zaterdag  

                                                             0 dinsdag           0 vrijdag              0    zondag 

                                                             0 woensdag                

6. Kenteken(s) en/of chassisnummer  voertuigen                                    .                   

  

__________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                             

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 (U kunt ook een bijlage met de kentekengegevens meesturen).                                               

7. Plattegrond met route                                                                        .  .  

 

Geeft u op een plattegrond nauwkeurig aan welke route u wilt rijden indien u met  

een voertuig gebruik maakt van fietspaden, voetpaden, voetgangersgebied, houten  

bruggen e.d. Wij berekenen dan de belastbaarheid  en (on)mogelijkheden.  

 

 

8. Ondertekening                                                                                     .                                                                                                                     

 

Datum                                            ____________________________________________ 

  

Handtekening aanvrager                 ____________________________________________  

 

Naam in blokletters                       _____________________________________________ 

 

(De ondertekenaar verklaart hiermee kennis te hebben genomen van de toelichting,  

bij dit formulier en tevens dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld). 

 

8. Versturen van de aanvraag                                                                    .                                                                                                                                                                                                                             

Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend en of de 

gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur de aanvraag vervolgens naar het volgende adres: 

 

Gemeente Almere, Stadsbeheer, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving,  

team Vergunningen, Postbus 200, 1300 AE ALMERE 

 



 

 

Toelichting bij dit aanvraagformulier 

 

Algemeen 

U heeft een verzoek ingediend voor een ontheffing om te rijden op de busbaan, het fietspad, voetpad 

e.d. voor het uitvoeren van werkzaamheden. De geldende verkeersregels zijn er om alle 

verkeersdeelnemers zo veilig mogelijk gebruik te laten maken van de openbare ruimte daarom wordt 

alleen in bijzondere en noodzakelijke gevallen een ontheffing verleend voor het rijden op de busbaan, 

het fietspad, voetpad en mogelijke overige ontheffingen. De ontheffing wordt uitsluitend verleend op 

kenteken of chassisnummer (landbouwvoertuig, hijskraan etc.). Indien er geen noodzaak is om gebruik 

te maken van de ontheffing mag u deze niet gebruiken. Bij de ontheffing treft u de voorschriften aan. n. 

U medewerking is hierbij essentieel voor een verkeersveilige omgeving. Er wordt gecontroleerd op 

onnodig gebruik van de ontheffing en waar nodig wordt er opgetreden en kan het werk worden 

stilgelegd of de ontheffing direct worden ingetrokken. Vraag op tijd uw ontheffing aan.  

 

Busbaan 

Bedrijven die in opdracht van de gemeente Almere werkzaamheden uitvoeren waarbij de noodzaak om 

op de busbaan te moeten zijn is aangetoond kunnen een ontheffing aanvragen via dit aanvraagformulier. 

Particulieren komen niet in aanmerking voor het rijden op de busbaan. In zeer uitzonderlijke gevallen 

kan er mogelijk een ontheffing worden verstrekt. Aan deze ontheffing worden veel beperkingen en 

voorschriften verbonden.  

 

Parkeren 

U vraagt een ontheffing aan om te parkeren daar waar een verbod geldt om te parkeren omdat uw 

noodzakelijke werkzaamheden uitvoert. Wij toetsen o.a. op noodzaak en indien realiseerbaar kunt u 

hiervoor ontheffing krijgen. Voor betaald parkeren en de parkeergarages kunt u geen ontheffing bij onze 

afdeling aanvragen. Voor vergunning en/of abonnement aanvragen voor het betaald parkeren (dag, 

week, maand) en de parkeergarages kunt u aan de Parkeerservice Almere een verzoek richten via 

www.parkeerservice.almere.nl 

 

Tijdsduur 

Een ontheffing wordt verleend voor de periode die noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren. 

Een ontheffing is maximaal drie kalenderjaren geldig. Voor het verlengen van de ontheffing dient u acht 

weken voor het einde van deze periode een nieuwe aanvraag in te dienen. Bij de beoordeling van de 

nieuwe aanvraag, wordt bekeken of u weer in aanmerking kunt komen voor een ontheffing. Hierbij 

wordt rekening gehouden met mogelijk nieuwe feiten en/of omstandigheden. 

 

Motivatie 

Een ontheffing wordt alleen verleend als het noodzakelijk is zodat vervoersbewegingen daar waar ze in 

principe verboden zijn zo min mogelijk plaatsvinden zodat de verkeersveiligheid niet in het gedrang 

komt. U dient gemotiveerd aan te geven waarom u denkt in aanmerking te komen voor een ontheffing. 

Overigens mag u uw motivatie ook verwoorden in een begeleidende brief. Ontheffingen worden niet 

verleend op grond van de volgende argumentatie:  

• ontheffing wordt niet verleend omdat de route korter is; 

• ontheffing wordt niet verleend om tijd te besparen; 

• ontheffing wordt niet verleend om redelijke kosten te besparen. 

 

Termijn afhandeling 

De wettelijke termijn voor het afhandelen van uw aanvraag bedraagt acht weken. Indien u een complete 

aanvraag indient bestaat de mogelijkheid om deze eerder af te handelen. 

 

Leges 

U betaalt leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Voor informatie over de legeskosten 

van de ontheffing kunt u de tarieventabel op www.overheid.nl, lokale regelgeving, legesverordening 

Almere raadplegen. Er wordt een onderscheid gemaakt in de legesberekening voor een nieuw verzoek en 

een verzoek tot kentekenwijziging. 

 

 

  

 

http://www.parkeerservice.almere.nl/
http://www.overheid.nl/

