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Beantwoording van de vragen 
Op 7 juni 2021 heeft de heer Knol van fractie De Wakkere Geelbuik ons gevraagd om een overzicht van alle verleende 
ontheffingen voor zwaar verkeer in het landelijk gebied en, indien van toepassing, in de bebouwde kom van de gemeente 
Oudewater. Het gevraagde overzicht treft u aan als bijlage. 
 
In de bijlage staat de ontheffingen lijst voor zwaar verkeer. 
Leeswijzer:  
Uitleg verschillende koppen.  
Bedrijf: geeft aan welk bedrijf het om gaat of in het geval van de markt staat er niks want dit gaat om persoonsgegevens.  
Plaats: gaat over waar het bedrijf gevestigd is.  
Voertuigen: Dit betreft het voertuig waar de ontheffing voor geld in de vorm van kentekens of diversen. Diversen geeft aan 
dat de bedrijven dit aanmelden bij de gemeente omdat niet altijd duidelijk is welke voertuigen er naar het bedrijf toe 
komen.  
Wegen: Dit betreft of specifiek de wegen waar de ontheffing voor geld of een route waar over gereden mag worden.  
Doel: Bestemming van het verkeer waarom rijdt het hier.  
Geldig tot: Als er geen datum bij staat betekend dit dat er in het verleden afgesproken is dit voor onbepaalde tijd te doen.  
  
 
   
 
Bijlagen 
1. Vragen reglement van orde: D/21/023652; 
2. Overzicht verleende ontheffingen voor zwaar verkeer in het landelijk gebied en de bebouwde kom in de gemeente 
Oudewater. 
3. Zwaarverkeer D/21/028157. 



Bedrijf Plaats Voertuigen Wegen Doel geldig tot

Kon. Julianastr Marktwagen Route markt Markt

Veenendaal Marktwagen Route markt Markt

Maassluis Marktwagen Route markt Markt

Waddinxveen Marktwagen Route markt Markt

IJsselstein Marktwagen Route markt Markt

Zoetermeer Marktwagen Route markt Markt

Bunschoten Marktwagen Route markt Markt

Eemdijk Marktwagen Route markt Markt

Brakel Marktwagen Route markt Markt

Ederveen Diversen Alle Leveren  veevoer 31-12-2021

Zuid Linschoterzandweg 63 Zuid Linschoterzandweg ter behoeve van landbouw 31-11-2025

Lagegoedlaan 20 Kenteken vrachtwagen - kenteken oplegger - Hekendorpsebuurt Leveren veevoer 31-12-2021

Kenteken vrachtwagen - kenteken oplegger -

Kenteken vrachtwagen - kenteken oplegger -

Kenteken vrachtwagen - kenteken oplegger -

Kenteken vrachtwagen - kenteken oplegger -

Kenteken vrachtwagen - kenteken oplegger -

Kenteken vrachtwagen - kenteken oplegger -

Kenteken vrachtwagen - kenteken oplegger -

Bedrijfsnaam afgeschermd Twee kentekens Hoenkoopse buurtweg oudewater Leveren brandstof 18-05-2022

Bedrijfsnaam afgeschermd Twee kentekens Hekendorpsebuurt Transport Pluimvee 27-05-2022

Bedrijfsnaam afgeschermd Diversen Route Nieuwbouw woningen 31-12-2021

Bedrijfsnaam afgeschermd Dertien kentekens Alle Leveren  veevoer 07-06-2022

Bedrijfsnaam afgeschermd diversen kentekens Hoenkoopse buurtweg oudewater Machines aanleveren voor boerenbedrijven 31-dec-22

Bedrijfsnaam afgeschermd diversen Kentekens Hekendorpsebuurt 33 hekendorp afvoerenbedrijfsafval ondergrondse containers 31-12-2022


