Exceptioneel
transport
in Rotterdam
Deze factsheet is bedoeld voor aannemers
en vervoerders en geeft inzicht in de regels
die gelden bij het exceptioneel transport in
Rotterdam. Zo wordt snel duidelijk welk transport
een ontheffing nodig heeft om over de openbare
weg te mogen rijden.

Bij grote bouwprojecten of andere werkzaamheden in de
stad rijden vervoerders vaak af en aan met materiaal en
materieel. De route van deze exceptionele transporten
wordt zorgvuldig afgestemd met projecten, werken aan
de weg en bouwplaatsen in Rotterdam. De aanvoerroute
is niet altijd de kortste route. Veel vervoerders hebben
een jaarontheffing die alleen geldig is op rijkswegen,
in het havengebied van Rotterdam en op sommige
bedrijventerreinen. Voor de rest van de wegen in de
gemeente Rotterdam is een incidentele ontheffing nodig.
Is mijn transport exceptioneel?
Een transport is exceptioneel als het transport groter
of zwaarder is dan de wettelijk vastgestelde maten en
gewichten. In tabel 1 en 2 staat aangegeven wanneer een
transport als exceptioneel gekenmerkt wordt.
Waar vraag ik een ontheffing aan?
Als het transport exceptioneel is, dan moet de vervoerder bij
de Dienst Wegverkeer (RDW) een ontheffing aanvragen om
toch over de Nederlandse wegen te mogen rijden. Om de
ontheffing te kunnen krijgen, moet het voertuig aan bepaalde
eisen voldoen.

Incidentele ontheffing of jaarontheffing?
De transporteur kan een incidentele ontheffing aanvragen
of een jaarontheffing. De belangrijkste verschillen zijn de
geldigheidsduur en de route waar de ontheffing voor geldt.
Een jaarontheffing heeft een geldigheidsduur van een jaar,
terwijl de incidentele ontheffing voor een specifieke periode
geldt. Daarnaast is de incidentele ontheffing slechts voor
één bepaalde route, van A naar B, geldig. Een jaarontheffing
heeft een landelijke dekking, waardoor deze geldig is voor
een netwerk van door wegbeheerders vrijgegeven wegen.
Maar LET OP, niet alle wegen zijn door wegbeheerders
vrijgegeven voor de jaarontheffing.
In tabel 3 staat een overzicht van soorten ontheffingen met
de bijbehorende kenmerken.
Een exceptioneel transport mag alleen worden uitgevoerd
op de in de ontheffing aangegeven route en tijdens de
aangegeven geldigheidsduur.
Voor welke wegen geldt mijn jaarontheffing?
Een jaarontheffing heeft een landelijke dekking en
is geldig voor een netwerk van door wegbeheerders
vrijgegeven wegen. De vrijgegeven wegen kunt u

Tabel 1: Afmetingen
Als één van de afmetingen bij ondeelbare lading wordt overschreden is het transport exceptioneel
Vrachtwagencombinatie inclusief
deelbare lading

Vrachtwagencombinatie inclusief
ondeelbare lading

Hoogte

>

4,00 m

alle voertuigen / aanhangwagens				

4,00 m

Breedte

>

2,55 m

alle voertuigen / aanhangwagens				

3,00 m

Lengte

>

18,75 m

vrachtwagen met aanhanger 				

18,75 m

>

16,50 m

trekker met oplegger

22,00 m

max 25,25 m
		

				

L.Z.V. (Lange Zware Vrachtwagen)
met ontheffing				

Tabel 2: Gewichten en transport

vrachtwagen

maximaal gewicht

maximale aslast

50 ton

10 ton

met een enkele as

11,5 ton

met een aangedreven as

12 ton

met een enkele as of aangedreven as

		
mobiele kraan

60 ton

Een mobiele kraan met maxinmaal 5 assen mag zonder ontheffing rijden

Tabel 3: Soorten ontheffingen
geldigheidsduur

geldt voor

4 weken

route en lading

maximaal 12 weken
(projectontheffing)

route en lading

jaarontheffing

één jaar

voertuig en combinatie op toegestane wegen binnen maxima
van de lading, zie digitale kaart RDW

landbouw

3 jaar

netwerk van toegestane wegen, zie ontheffingen RDW

incidentele ontheffing

		

raadplegen op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen, zie
www.rdw.nl/sites/ontheffingen. Deze digitale kaart hoort
bij het ontheffingsdocument. De transporteur moet het
ontheffingsdocument samen met de kaart met vrijgegeven
wegen op verzoek kunnen tonen, via een geprinte
schermafdruk of een mobiel apparaat (smartphone of tablet)
waarop de website met route zichtbaar is.
Een jaarontheffing is NIET geldig op de openbare wegen in
Rotterdam, maar wel in het havengebied van Rotterdam en
op sommige bedrijventerreinen
Waar en wanneer geldt mijn incidentele ontheffing?
Een incidentele ontheffing is vier weken geldig voor een
bepaalde route van A naar B. Als een transporteur een
incidentele ontheffing voor ondeelbare lading aanvraagt,
mag hij bij zijn aanvraag een voorkeursroute opgeven. De
Dienst Wegverkeer gaat na of de route geschikt is. Geeft
de transporteur geen route op of is de voorkeursroute niet
geschikt, dan bepaalt de Dienst Wegverkeer samen met de
wegbeheerder de route. Routeonderzoek is aanbevolen bij
transporten breder dan 4,51 meter en/of langer dan 32,01
meter. Routeonderzoek is verplicht als het transport hoger is
dan 4,41 meter.

Welke voorschriften en bepalingen (kunnen) gelden bij
de incidentele ontheffing?
Bij een incidentele ontheffing kunnen naast de algemene
voorschriften en bepalingen ook nog aanvullende
voorwaarden worden gesteld die per ontheffing kunnen
verschillen. U kunt hierbij denken aan transportbegeleiding,
beperkingen in rijtijden, vooraf aanmelden bij de
wegbeheerder en markering. Als de transporteur zich niet
aan de regels houdt, heeft dit bij aanhouding gevolgen.
Rijtijden
Om het ongemak voor medeweggebruikers zo veel
mogelijk te beperken, gelden vanaf bepaalde afmetingen
van een exceptioneel transport rijtijdbeperkingen.
Meestal mag dan alleen buiten de spits of ’s nachts
gereden worden. Een rijtijdbeperking kan ook worden
opgelegd bij bijzondere verrichtingen. De rijtijden zijn
vastgelegd in artikel 14 en artikel 15 van de beleidsregels
voor exceptioneel transport en worden vermeld op het
ontheffingsformulier.
Transportbegeleiding
De afmeting van het transport bepaalt of het nodig is
om het exceptioneel transport te begeleiden en af te
schermen van andere weggebruikers. De begeleiding
gebeurt door één of meer erkende transportbegeleiders
die gecertificeerd zijn volgens Nederlandse richtlijnen. Het
aantal begeleiders wordt in de ontheffing vastgelegd.
•

Meer informatie
Kees van Roon, adviseur bereikbaarheid en exceptionele
transporten, gemeente Rotterdam: tel. 06-51589846, e-mail
kf.vanroon@rotterdam.nl of kijk op www.rdw.nl/sites/ontheffingen

•

De wegbeheerder mag (gemotiveerd) van de
algemene voorschriften afwijken met betrekking tot de
rijtijden en transportbegeleiding als de doorstroming
en veiligheid van het verkeer in gevaar zouden
kunnen komen. Deze afwijking wordt dan in de
ontheffing vastgelegd.
Deze rijtijden en begeleiding staan op de site van de
RDW: www.rdw.nl/sites/ontheffingen.

