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Provincie Utrecht 
Afd. Vergunningverlening – H. Legemaat 
Postbus 80300 
3508 TH UTRECHT 
  
Betreft:  Aanvraag Ontheffing Wegenverordening t.b.v. Jan Janssen Classic en Hel van Ede-Wageningen 2019 
Bijlage: Routekaarten en beschrijving, Veiligheidsplan 
 
Wageningen, 27 januari 2019 
 
Geachte heer Legemaat,  
 
Middels deze brief en bijgesloten aanvraagformulier  vragen wij ons ontheffing te verlenen voor de organisatie 
van de "Jan Janssen Classic" en “Hel van Ede-Wageningen” op zaterdag 22 juni 2019 en verzoeken u daarbij 
de volgende aspecten te betrekken: 
 
NTFU -klassieker, geen wedstrijd 
De wegfietstoertocht heeft een sportief karakter, maar is met nadruk geen wedstrijd. Er worden dus ook 
geen tijden van vertrek en binnenkomst geregistreerd. Qua uitstraling, veiligheid en organisatie wordt de 
tocht met drie sterren (NTFU-klassieker) beoordeeld, hetgeen het hoogst haalbare in Nederland is. 
Ook de MTB-tocht heeft geen tijdregistratie, maar wil met een bovengemiddelde afstand inspelen op het 
langeduursporten (endurance). 
 
Het evenement wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en het 
respecteert alle door deze sportbond vastgestelde reglementen. Daarenboven heeft de organisatie ook een 
aanvullend reglement opgesteld en gepubliceerd op de website www.janjanssenclassic.nl, pagina 
inschrijven/reglement. Bij voorinschrijving wordt de deelnemer verplicht akkoord te gaan met dit reglement.  
 
Daarnaast onderschrijven wij de standpunten van de stichting ‘IK FIETS VRIENDELIJK’ en doen we in onze 
communicatie een beroep op onze deelnemers rekening te houden met medeweggebruikers, respect te 
hebben voor het milieu en zich aan de verkeerregels te houden.  
Deelnemers en organisatie zijn via de NTFU verzekerd tegen schade aan derden.  
 
De deelnemers zullen herkenbaar zijn aan een stuurschild met nummer. Indien noodzakelijk kan 
het bevoegd gezag bij een calamiteit of geconstateeerde overtreding om de persoonsgegevens 
vragen. 
 
Afstanden en deelnemersaantal 
Er worden zes fietsafstanden aangeboden: 200, 175, 150, 125, 110 en 70 km op de weg en 100 en 60 km op 
de onverharde weg (MTB). Bijgevoegd is een beschrijving van de 200 km-route. De routes van 175, 150, 125, 
110 en 75 km zijn afkortingen van de langste afstand.  
 
De organisatie verwacht maximaal 5000 deelnemers bij de wegtochten en 1000 bij de MTB-tochten.  
Om die te kunnen handhaven is net als in eerder jaren verplichting tot voorinschrijving ingesteld. Alleen bij 
sterk achter-blijvende voorinschrijving zal er op de dag zelf nog kunnen worden ingeschreven.  
Dit alles wordt gecommuniceerd via onze website www.janjanssenclassic.nl en via digitale nieuwsbrieven.  
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Route 
De routes worden aangegeven middels het langs de openbare wegen aanbrengen van pijlen (15x35cm). De te 
gebruiken pijlen zijn rood/geel van kleur en zijn voorzien van een witte punt, waarop de letters TCW zijn 
aangebracht.  
 
MTB-route 
De mtb-route komt niet over uw provincie. 
 
Startlocatie USC De Bongerd 
Start en aankomst van het evenement vinden plaats in het universitaire sportcentrum De Bongerd, 
Bornsesteeg 2 in Wageningen. De organisatie opereert binnen de gebruiks-vergunning van het complex. 
 
Het inrichten van een aantal parkeerterreinen voor de ontvangst van naar verwachting zo'n 2800 tot 3000 
auto's zal plaatsvinden binnen de aan de Bornsesteeg en Droevendaalsesteeg gelegen universitaire 
gebouwcomplexen. Van het beheer van deze complexen wordt hiervoor, onder voorwaarden, schriftelijke 
toestemming verkregen.  
 
Andere verzorgingsposten 
Een verzorgingspost wordt ingericht bij het clubhuis van Toerclub Wageningen, Nudepark 81. 
Er worden verder verzorgingsposten ingericht bij PMT ECHOS LANDING in Schaarsbergen, Restaurant 
Heideroos in Eerbeek en KMT Bronbeek in Arnhem. Voor de MTB-tocht worden verzorgingsposten ingericht bij 
Sportcentrum Papendal en bij het Mountainbike Museum in Arnhem. 
 
Hulpverlening 
Om de veiligheid van de deelnemers te bewaken zal de organisatie verkeersregelaars en hulpverleners 
inzetten. Op de startlocatie en op de verzorgingsposten zullen teams van BLS-hulpverleners beschikbaar zijn. 
Daarnaast zullen er drie moteren en een artsenauto met ALS-hulpverleners op de route aanwezig zijn om 
eerste hulp te verlenen. 
 Alle contacten tussen de organisatie, de hulpdiensten en de deelnemers worden geleid door een centrale 
meldpost. Op 22 juni is de organisatie te bereiken onder tel.nr. 06 – 2217 3317. Dit calamiteitennummer 
wordt ook aan alle deelnemers bekend gemaakt.  
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Verkeersveiligheid 
TCW leden en gediplomeerde verkeersregelaars zullen worden ingezet om rond de parkeergebieden en 
gevaarlijke oversteken de verkeersstromen te begeleiden. De verkeersregelaars die binnen de gemeenten 
Wageningen, Ede en Renkum opereren zullen worden aangesteld door de burgemeester van Barneveld, 
volgend het mandateringsbesluit in de overeenkomst WERV-gemeenten. 
 
Alle aspecten van de organisatie worden samengevat in een alles omvattend veiligheidshandboek, dat  enkele 
dagen voorafgaande aan de uitvoering zijn definitieve beslag krijgt. Elke vrijwilliger, die binnen de organisatie 
wordt ingezet staat daarin met naam en functie vermeld en valt daarmee onder de eerder genoemde NTFU-
polisvoorwaarden. 
 
Wij danken u voor uw medewerking en gaan er van uit, dat de hier gegeven informatie voor u voldoende is. 
Mocht dat niet zo zijn, dan zijn wij gaarne bereid op uw verzoek een en ander in detail toe te lichten. Graag 
zien we uw reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
TOERCLUB WAGENINGEN 
 
Frank Fiselier 
Coordinator Veiligheid 
p/a Julianastraat 76 
6707 DH  WAGENINGEN 
06 – 145 29 445 
tcw@fishmill.nl 
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AANVRAAGFORMULIER 

Aan 

Gedeputeerde Staten van Utrecht 

Afdeling Vergunningen 

Postbus 80300 

3508 TH Utrecht 

Gegevens aanvrager:

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

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

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

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

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

Faxnummer  : ……………………………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………….. 

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

Inschrijving KvK  : ……………………………………………………………………….. 

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

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

Gegevens evenement: 

Naam evenement 

Datum en tijdstip(pen) v.h.evenement 

Omschrijving evenement  : ……………………………………………………………………….. 

voor een ontheffing van het in artikel 4 van de Wegenverordening provincie Utrecht 2004 gestelde verbod tot het houden 
van evenementen op of langs de provinciale weg. 
Het betreft: ……………………………………Jan Janssen Classic - Hel van Ede-Wageningen 2019……………………….………. (Naam evenement) 

FH Fiselier

Julianastraat 76

6707DH Wageningen

06-145 29 445

tcw@fishmill.nl

Toerclub Wageningen

40123221

via NTFU

via NTFU

: …………………………………Jan Janssen Classic - Hel van Ede-Wageningen 2019……………………………….. 

: ……22 juni 2019……………………………………………………………….. 

fietstoertocht
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Locatie evenement: : ………………………………………………………………………. 

Doelgroep evenement: : ……………………………………………………………………….. 

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

Aantal volgauto's : ………………………………………………………..……………… 

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

Waar komen deze deelnemers / bezoekers vandaan?:  

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

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

Verkeersmaatregelen:

a. Parkeergelegenheid:
b. Fietsenstallingen:
c. Omleidingen Openbaar Vervoer / Overig verkeer:
d. Afsluitingen 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 bedenkingen 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 : ………………………… 

Wageningen e.o.

racefietsers en mtb-ers

max 6000 (ca 1000 in Utrechtse deel)

Geen, m.u.v. uitpijlers en hulpverleners

geen

100

Nee

Wageningen

NVT
NVT

Eigen vrijwilligers

Wageningen

…27-………jan-2019…
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Tegelijk met bovenstaand volledig ingevuld formulier dient u ons de volgende gegevens te sturen: 

Routegebonden evenementen: 

- 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 evenementen moeten ook
de wegen in de andere provincie(s) ingetekend zijn.

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

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

- Verklaringen van geen bedenkingen 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) het evenement kan voortvloeien, gedekt is.

- Een reglement 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 aanwonenden zijn meegenomen.

Plaatsgebonden evenementen 

- Een topografische kaart waarop duidelijk de plaats van het evenement is aangegeven.
- Aangetoond moet worden dat de gemeentelijke overheid bereid is medewerking te verlenen aan het te houden

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