
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
VERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND 

 
Datum (ontwerp)besluit :  29 maart 2016 
 
Onderwerp : Omgevingsverordening Gelderland 5.1.3.1 
Activiteit : vergunning voor het bijzonder gebruik van de weg t.b.v. een toertocht  
 
Zaaknummer :  2016-000166 
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Gezien het verzoek om vergunning van Toerclub Wageningen, vertegenwoordigd door dhr. F. Fiselier, 
d.d. 15-03-2016 voor het bijzonder gebruik van de weg t.b.v. de toertocht  JJC/Hel van Ede-
Wageningen 2016 langs  e provinciale wegen.. 
 
Gelet op het bepaalde in de Omgevingsverordening Gelderland (inzake het gestelde in punt I) en het 
bepaalde in artikel 158, lid 1, van de Provinciewet (inzake het gestelde in punt II); 
 
HEBBEN BESLOTEN 
 
I Aan Toerclub Wageningen, Julianastraat 76, 6707 DH Wageningen, hierna te noemen de 

"houd(st)er van de vergunning", behoudens andere wettelijke bepalingen, vergunning te 
verlenen van de verbodsbepalingen, als bedoeld in artikel 5.1.3.1, eerste lid, onder a van de 
Omgevingsverordening Gelderland voor het bijzonder gebruik van diverse provinciale wegen 
t.b.v. de JJClassic/Hel van Ede-Wageningen 2016 van 24-06-2016 t/m 25-06-2016, zoals nader 
is aangegeven in de bijlagen, onder de hiernavolgende voorschriften: 

 
 
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
 
ing. P.J.J. Arts 
 
 
 
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een 
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, 
secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX 
Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. 
 
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te 
treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een 
bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie 
kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht 
kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op 
www.rechtspraak.nl. 
 
Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website 
van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet 
eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het 
Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99. 
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VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN TE VERBINDEN AAN EEN VERGUNNING VOLGENS DE 
OMGEVINGSVERORDENING GELDERLAND, BEHORENDE BIJ ZAAKNUMMER 2016-000166 
 
1 BEGRIPSBEPALING 
 
2 VOORSCHRIFTEN 
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1 Begripsbepaling: 
 
In deze beschikking wordt verstaan onder: 
 
- "Gedeputeerde Staten", het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 

(Postbus 9090, 6800 GX Arnhem); 
 
- "de afdeling Beheer en Onderhoud", de afdeling Beheer en Onderhoud Wegen (vorengenoemd 

adres). 
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2 Voorschriften 
 
 
1 De verkeersregelaars mogen alleen actief zijn tijdens het evenement. 
 
a De fietsen of fietsers moeten zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar onderscheidingsteken of 

nummer. 
 
b De deelnemers mogen niet met andere motorvoertuigen dan die van de politie of van de 

organisator worden begeleid. 
De motorvoertuigen van de organisator mogen zich niet voortdurend naast de file deelnemers 
bevinden. 
De zogenaamde bezemwagen blijft achter de laatste deelnemer rijden. 

 
c Uit de meerijdende reclamewagens mogen geen voorwerpen op of langs de wegen worden 

gegooid. 
 
d Tijdens de wielertoertocht wordt gezorgd voor een goede controle, bekwaam toezicht en EHBO-

posten of ambulance. 
 
e De houd(st)er van de vergunning, de deelnemers en de personen die bij de toertocht voor 

regeling of controle werkzaam zijn, worden door deze vergunning in geen enkel opzicht 
ontheven van hun aansprakelijkheid bij ongevallen, dan wel in de naleving van enig wettelijk 
voorschrift. 
Zij zijn verplicht alle voorschriften welke door of namens de betrokken gemeentebesturen voor 
of tijdens de toertocht in het belang van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de 
wegen worden gegeven, na te komen. 
de houd(st)er van de vergunning dient ervoor te zorgen dat degenen die tijdens het evenement 
optreden als verkeersregelaar voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 1, lid d van de Regeling 
verkeersregelaars van 1 maart 2009 (Staatscourant 30), daarvoor zijn aangesteld door het 
daartoe bevoegd gezag en de leeftijd van de verkeersregelaar minimaal achttien jaren hebben;. 

 
f Eventuele aanwijzingen van politie, brandweer en/of medewerkers van de provincie en 

betrokken gemeenten worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. 
 
g Aan voertuigen van hulpverlenende instanties en overheidsdiensten wordt te allen tijde 

ongehinderd doorgang verleend. 
 
h Het doorgaand verkeer wordt zo min mogelijk gehinderd. De Wegenverkeerswetgeving wordt 

strikt in acht genomen. 
 
i De houd(st)er van de vergunning zorgt, indien noodzakelijk, in overleg met provincie en/of 

gemeente(n) zelf voor eventuele omleidingen. 
 
j Ten minste vijf werkdagen voor de toertocht geeft de houd(ster van de vergunning een 

contactpersoon op bij de politie en de ambulancedienst, die tijdens de wedstrijd bereikbaar is op 
een mobiel nummer. 

 
k De houd(st)er van de vergunning licht omwonenden vroegtijdig in over de te houden activiteiten. 
 
l De houd(st)er van de vergunning zorgt ervoor, dat alle op of langs de wegen aangebrachte 

voorwerpen, opschriften en aanwijzingen voor de deelnemers binnen 24 uur na het beëindigen 
van de wedstrijd zijn verwijderd. 
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m Alle schade welke ten gevolge van het gebruikmaken van deze vergunning mocht ontstaan aan 
ten openbaren dienste bestemde zaken, moet door en op kosten van de houd(st)er van deze 
vergunning op de eerste aanschrijving van de betrokken beheerder en tot diens genoegen 
worden hersteld. 

 
n De houd(st)er van de vergunning vrijwaart de provincie voor alle aanspraken van derden tot 

vergoeding van schade welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik dat van deze 
ontheffing wordt gemaakt. 

 
o Indien de toertocht  niet doorgaat, stelt de houd(st)er van de vergunning ten minste één etmaal 

voor de dag waarop de wedstrijd zou hebben plaatsgehad, de onder j genoemde autoriteiten 
daarvan in kennis. 

 
p De verantwoordelijkheid voor het correcte verloop van de vergunning berust bij de houder van 

de ontheffing. 
 
q Bij het niet-nakomen van één van de voorschriften vervalt de vergunning. 

 
r De houd(st)er van de vergunning, deelnemers en de personen die bij de toertocht voor regeling 

of controle werkzaam zijn dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels. 
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- de houd(st)er van de vergunning moet ervoor zorgen dat de hulpverleningsdiensten zoals 
ambulance en brandweer over het vorenstaande tijdig worden geïnformeerd; 

 
- de houd(st)er van de vergunning moet over het vorenstaande tijdig de betrokken 

streekvervoermaatschappij informeren; 
 

- publicatie omtrent de vergunning geschiedt door en op kosten van de houd(st)er van de 
vergunning; 

 
- de houd(st)er van de vergunning moet beschikken over een adequate 

aansprakelijkheidsverzekering voor de periode waarvoor deze vergunning geldt; 
 

- alle met de te nemen maatregelen verband houdende kosten komen voor rekening van 
de houd(st)er van de vergunning. 

 
- de houd(st)er van de vergunning dient in samenspraak met één van de desbetreffende 

gemeente er voor te zorgen dat het evenement en/of werkzaamheden op de website 
www.bereikbaargelderland.nl wordt geplaatst. 

 
- de houd(st)er van de vergunning dient minimaal 1 week vooraf de site 

www.bereikbaargelderland.nl te raadplegen i.v.m. eventuele onvoorziene 
werkzaamheden. 

 
 
  


