
 

AANVRAAGFORMULIER 

 

Voor een ontheffing van het in artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 gestelde verbod tot het houden van 
wedstrijden met voertuigen op de openbare weg. 

Het betreft: ……………………………………………………………………………………………………………………………(Naam wedstrijd) 

 

N.B. Beperkt de wedstrijd zich tot het grondgebied van één gemeente dab dient de aanvraag ingediend te 
worden bij de betreffende gemeente! 

 AAN: 

 Gedeputeerde Staten van Utrecht 

 Domein Landelijke Leefomgeving 

 Team Vergunningverlening Natuur en Landschap 

 Postbus 80300 

 3508 TH  Utrecht 

Gegevens aanvrager: 

Naam en voorletters   :……………………………………………………………………………………… 

Adres     :…………………………………………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats   :…………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer (overdag)  :…………………………………………………………………………………….. 

Mobiel     :……………………………………………………………………………………. 

e-mail     :……………………………………………………………………………………… 

Naam vereniging    :……………………………………………………………………………………… 

Inschrijvingsnr. KvK.   :……………………………………………………………………………………… 

Naam aansprakelijkheidsverzekering :……………………………………………………………………………………… 

Polisnummer aansprakelijkheidsverzekering:……………………………………………………………………………………. 

Gegevens wedstrijd: 

Naam wedstrijd   :……………………………………………………………………. 

Datum en tijdstip wedstrijd :……………………………………………………………………. 

Locatie wedstrijd   :……………………………………………………………………. 

Betreft wedstrijd met  :…………………………………………………………………… 



Soort wedstrijd:    

 Wielerwedstrijd, profrenners met licentie 
 Wielerwedstrijd, amateurs met licentie 
 Wielerwedstrijd, renners zonder licentie 
 Betrouwbaarheidsrit 
 Gelijkmatigheidsrit 
 Autorally 
 Motorrally 
 Triatlon (onderdeel fietsen) 
 Mountainbikewedstrijd 
 Anders: ……………………. 

 

Soort motorvoertuigen: 

 Gewone personenauto’s 
 Historische voertuigen 
 Wegmotoren 
 Bromfietsen 
 Anders:…………………….. 

 

Regelement wedstrijd: 

 KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielren Unie) 
 NRF (Nederlandse Rittensport Federatie) 
 FEHAC (Federatie Historisch Automobiel- en motorfietsclub) 
 MON (Motorsport Organisatie Nederland) 
 KNAF (Knac Nationaal Autosport Federatie) 
 ANVT (Algemene Nederlandse Vereniging van Terreinrijders) 
 NTB (Nederlandse Triatlon Bond) 
 KNMV (Koninklijke Nederlands Motorrijtuigen Vereniging) 
 Anders:…………………………… 

Aantal deelnemers  :…………………………………………………. 

Aantal volgauto’s   :………………………………………………… 

Reclame-karavaan  : ja/nee* 

    *doorhalen wat niet van toepassing is 

Aantal verwachte bezoekers :……………………………………………….. 

Waar komen deze deelnemers / bezoekers vandaan? 

- Plaatselijk  :…………………..% 
- Regionaal  :……………………% 
- Landelijk  :……………………% 
- Internationaal  :……………………% 

Worden er objecten geplaatst (podium, kramen, tenten e.d.)? Zo ja, omschrijf deze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Verkeersmaatregelen: 

A. Parkeergelegenheid    :……………… 
B. Fietsenstalling     :…………….. 
C. Omleidingen Openbaar vervoer / overig verkeer :…………….. 
D. Afsluiting van wegen    ;…………….. 
E. Wie voert de verkeersmaatregelen uit?  :…………….. 

 

Termijn indienen aanvraag: 

De aanvraag om ontheffing moet uiterlijk 8 weken vóór de wedstrijddatum bij gedeputeerde staten van 
Utrecht ingediend worden. 

De verklaring van geen bedenking kan tot 3 weken voor aanvang van de datum ingediend worden 

 

Verzekering: 

Ondergetekende verklaart hierbij dat zowel de organisatoren van, als de deelnemers aan de wedstrijd tegen 
wettelijke aansprakelijkheid voor schade, welke uit het organiseren en houden van de wedstrijd kan 
voortvloeien, zijn verzekerd. 

 

Ondertekening: 

Datum  :………………………………   handtekening :……………………………… 

 

Tegelijk met bovenstaand volledig ingevuld formulier dient u ons de volgende gegevens te sturen: 

- Een topografische kaart waarop duidelijk de gehele route binnen de provincie Utrecht is ingetekend en tevens de 
eventuele controleposten en rijrichting zijn aangegeven. Bij provinciegrens overschrijdende wedstrijden moeten 
ook de wegen in andere provincie(s) ingetekend zijn. 

- Een routebeschrijving (met tijdschema) waarin alle wegen die binnen de provincie Utrecht bereden worden staan 
vermeld, alsmede de gemeenten waarbinnen ze gelegen zijn. Bij provincie overschrijdende wedstrijden moeten 
ook de wegen in de andere provincie(s) vermeld worden. 

- Verklaring van geen bedenkingen van alle Utrechtse gemeenten waar de wedstrijd doorheen loopt, of bewijzen 
dat dergelijke verklaring zijn aangevraagd. (fotokopieën van aan gemeenten verstuurde aanvragen om 
verklaringen van geen bedenkingen) 

- Verklaringen van geen bedenking van beheerders van in de route voorkomende wegen, die niet in beheer zijn van 
het rijk, provincie of gemeente of een kopie waaruit blijkt dat een verklaring van geen bedenkingen is 
aangevraagd. 

- Een kopie van de verzekeringspolis waaruit blijkt dat de organisatie verzekerd is tegen de wettelijke 
aansprakelijkheid voor schade, die uit het (organiseren van) de wedstrijd kan voortvloeien, gedekt is. 

- Een regelement waaronder de rit zal worden gereden. 
- Een verklaring van de beheerder(s) van in de route opgenomen onverharde weggedeelten of eigen wegen, dat 

tegen het berijden daarvan geen bezwaren bestaan, dan wel een verklaring van de organisatie dat bedoelde 
verklaring van geen bedenkingen mondeling is verkregen. 

- Een verklaring dat de organisatoren van een wedstrijd met motorvoertuigen, alvorens een deelnemer tot de 
wedstrijd toe te laten, zich ervan zullen verzekeren dat deze deelnemer verzekerd is tegen schade in de zin van de 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en dat zij, zo dit niet het geval is, toelating zullen weigeren 
tenzij zij zelf een verzekering tot dekking van de aansprakelijkheid van de deelnemer(s) hebben gesloten. 

- Er moet aantoonbare overeenstemming zijn met betrokken wegbeheerders over de omleidingsroute. 
- Er moet aangetoond worden op welke wijze de belangen van aanwonende zijn meegenomen.   


