
provincie:: Utrecht 

VERZONDEN .2 1 MEI 2019 
Toerclub Wageningen 
T.a.v. de heer F.H. Fiselier 
Julianastraat 76 
6707 DH WAGENINGEN 

DATUM 21 mei2019 TEAM Beheer en Monitoring 
ZAAKKENMERK Z-WEG_EVE-2019-1045 REFERENTIE Servicebureau 
NUMMER 81EF485E DOORKIESNUMMER 030-2583311 
UW BRIEF VAN 13 mei 2019 FAX 030-2583139 
UW NUMMER Niet van toepassing E-MAILADRES servicebu reau@provi ncie-utrecht. nl 

-Algemenen voorwaarden 
BIJLAGE(N) -Tekening ONDERWERP Ontheffing Jan Janssen Classic- 

Geachte heer Fiselier, 

Naar aanleiding van uw aanvraag om ontheffing voor het houden op zaterdag 22 juni 2019 houden van de 
fietstoertocht "Jan Janssen Classic Hel van Ede-Wageningen, die de provincie Utrecht doorkruist op/langs N225, 
kunnen wij u het volgende berichten. 

De Wegenverordening provincie Utrecht 2010 stelt regels ter bescherming van de bruikbaarheid en 
instandhouding van de bij de provincie Utrecht in beheer zijnde wegen en ter verzekering van het 
doelmatig en veilig gebruik van die wegen. Voor evenementen (inclusief wegwedstrijden) is de 
bescherming van deze belangen verder uitgewerkt in de op 26 juni 2007 vastgestelde beleidsregel 
houdende algemene regels voor evenementen (inclusief wegwedstrijden) op of langs de provinciale weg 
(Provinciaal bled 2007, 36). 

Tegen dit kader hebben wij uw aanvraag beoordeeld. Gelet op de bij ons bekende situatie en informatie 
besluiten wij u op grond van artikel 23 van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 ontheffing te 
verlenen van het in artikel 4, eerste lid, van die verordening gestelde verbod. 
Deze ontheffing geldt voor de bij de provincie Utrecht in beheer zijnde wegen N233, N225 
In verband met toestemming van andere betrokken wegbeheerder(s) en verklaringen van geen bedenkingen van 
betrokken gemeente(n) verzenden wij een afschrift van deze ontheffing aan: 
1. Politie Midden-Nederland; 
2. Rijkswaterstaat Utrecht; 
3. Gemeente(n) Amerongen ,Elst, Rhenen 
4. Evt. Vervoersmaatschappij; 
5. Veiligheidsregio Utrecht. 

Aan deze ontheffing verbinden wij de algemene voorschriften met kenmerk WVV-4/2007, waarvoor wij u naar de 
bijlage verwijzen. 

Aandachtspunt 

"' N 0 
0 
0 
0 

Domein Leefomgeving 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300, 3508 TH, Utrecht 
Telefoon 030-2589111 



• Mogelijk heeft u naast deze ontheffing andere vergunningen of ontheffingen nodig. Wij willen u erop wijzen dat 
u zelf verantwoordelijk bent voor het tijdig verkrijgen van die andere vergunningen of ontheffingen van het 
bevoegde bestuursorgaan. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website: www .provincie-utrecht.nl. 

Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met het Servicebureau, bereikbaar via 
bovengenoemd e-mailadres en telefoonnummer. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de 
desbetreffende weginspecteur, in dit geval de heer A. Duijts, bereikbaar op telefoonnummer 030-2582123 of e 
mailadres adrie.duijts@provincie-utrecht.nl. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens hen, 

~ 
M~ 
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap 
Domein Leefomgeving 

Bezwaar 
U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen: 

• Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw 
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket/ klacht, 
bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie; 

• Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH 
Utrecht. 

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten: 
uw naam en adres; 
de datum; 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding 
van het besluitnummer); 
de reden van bezwaar; 
ondertekening. 

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. 

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten 
op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om 
een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector 
bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
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ALGEMENE VOORSCHRIFTEN met kenmerk WW-4/2007 bij ontheffingen verleend door Gedeputeerde Staten 
van Utrecht voor evenementen (incl. wegwedstrijden) op of langs de provinciale weg in Utrecht 

1. De ontheffinghoud(st)er is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van toestemming van andere betrokken 
wegbeheerders. 

2. De ontheffing is alleen rechtsgeldig indien de besturen van de in de ontheffing vermelde gemeenten een 
verklaring van geen bedenkingen hebben afgegeven voor de organisatie van het evenement. 

3. Indien na ontvangst van de ontheffing nog wijzigingen nodig zijn van de route of het tijdschema, licht de 
ontheffinghoud(st)er zo spoedig mogelijk en tenminste vijf dagen vóór de dag waarop het evenement plaats 
heeft alle bij het evenement betrokken wegbeheerders alsmede de politieautoriteiten in. 

4. Indien het evenement niet doorgaat, stelt de organisatie alle bij het evenement betrokken wegbeheerders en 
de politieautoriteiten zo spoedig mogelijk en tenminste 24 uur vóór de dag waarop het evenement zou 
hebben plaatsgehad op de hoogte. 

5. De ontheffinghoud(st)er, de deelnemers aan het evenement en de personen die voor regeling of controle 
werkzaam zijn, komen alle voorschriften en/of aanwijzingen na, welke in het belang van de veiligheid van het 
verkeer en het milieu door daartoe bevoegde ambtenaren in verband met het evenement worden gegeven. 

6. De deelnemers mogen door geen andere motorvoertuigen worden begeleid, voorafgegaan of gevolgd, dan 
door die van politie, organisatoren, verzorging en verslaggeving. 

7. Het overige verkeer mag niet door het evenement worden opgehouden of gehinderd, tenzij dit gebeurt op 
aanwijzing van een verkeersregelaar. Een eventueel oponthoud mag niet langer duren dan 10 minuten. 

8. Medewerk(st)ers van de organisatie die aanwijzingen geven aan het verkeer moeten zijn aangesteld als 
verkeersregelaar ingevolge de regeling verkeersregelaars 2009. Tijdens de uitoefening van hun functie moet 
een hes of jas gedragen worden, die voldoet aan bijlage 2 van de regeling verkeersregelaars 2009. 

9. De in de route aanwezige, uit verkeerstechnisch oogpunt, gevaarlijke punten moeten in overleg met de politie 
door de organisatoren van het evenement worden beveiligd. 

10. De te volgen route mag niet door het aanbrengen van tekens op het wegdek worden aangegeven. 
11. Benamingen van wegen en/of daarlangs gelegen percelen mogen niet worden gewijzigd of afgeplakt en 

wegen of weggedeelten mogen niet worden afgezet of anderszins afgesloten zonder dat daarvoor door de 
wegbeheerder vooraf schriftelijk toestemming is gegeven. 

12. Bij het door de organisatoren aanbrengen van oriëntatiepunten / controlemateriaal is het verwijderen of 
onzichtbaar maken van verkeerstekens, verkeersborden of andere aanduidingen verboden. Het plaatsen van 
oriëntatiepunten/controlemateriaal dient zodanig te geschieden dat het verkeer hierdoor niet in gevaar wordt 
gebracht. Gedurende de avonden nachturen zijn controleposten binnen de bebouwde kom verboden. 

13. Gebruik van onverharde wegen of eigen wegen is slechts toegestaan indien hiertoe door de 
wegbeheerder/wegeigenaar toestemming is verleend. 

14. De ontheffinghoud(st)er (organisatie) dient tijdig in overleg te treden met de politie inzake de beveiliging van 
de te volgen route. 

15. De bewegwijzering van de omleidingsroute moet tenminste vier weken voor de aanvangsdatum van het 
evenement ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. 

16. De te treffen verkeersmaatregelen worden tenminste twee weken voordat het evenement plaatsvindt door de 
ontheffinghoud(st)er aan belanghebbenden bekendgemaakt. 

17. Het aanbrengen van oriëntatiepunten / controlemateriaal en het plaatsen van de omleidingsborden mag pas 
binnen 24 uur voor aanvang van het evenement plaats vinden. 

18. De ontheffinghoud(st)er draagt zorg voor voldoende parkeerfaciliteiten. 
19. Indien schade aan de rijbaan, de berm, het wegmeubilair e.d. is ontstaan moet de ontheffinghoud(st)er de 

wegbeheerder hiervan direct op de hoogte stellen. De ontheffinghoud(st)er moet daarbij aangeven wat de 
schade is en bij wie of welke verzekeringsmaatschappij een eventuele schadeclaim kan worden ingediend. 

20. Organisatie en deelnemers dienen tegen uit het evenement voortvloeiende risico's ten aanzien van hun 
wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden te zijn verzekerd. 

N.B. De ontheffing waarvan deze voorschriften deel uit maken vrijwaart de ontheffinghoud(st)er niet van 
aansprakelijkheid voor aan het evenement gerelateerde schades. 
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Routebeschrijving wegtocht Plaatsnaam Gemeente 

Start bij sporthal de Bongerd Wageningen GEMEENTE 
WAGENINGEN 

LA vanuit sporthal (=Bornsesteeg) 
LA Bornsesteeg 
RA Nijenoord Allee (Alleen voor 200, 175 en 110 Km) 
NB: De 70, 125 en 150 Km gaan hier oversteken en LA 
RD bij verkeerslicht met Dijkgraaf/Rooseveltweg 
RD bij VKL Agrobusinesspark 
LA na 2e VKL Agrobusinesspark 
RA Nieuwe Kanaal 
LAH Haarwal 
LA Zijdvang 

RA Weidijk Rhenen GEMEENTE 
RHENEN 

VRW RA Grebbeweg 
RA bij VKL Kastanjelaan 
RD Kastanjelaan wordt Boslandweg 
LAH Cuneraweg, deze door Achterberg volgen Achterberg 
LAH bij bocht, weg gaat onder spoorweg door 
RAH weg langs N233 (Achter de Lijn) 
In bocht Rechts 2x LA, fietstunnel onder N233 volgen 
FP gaat over in weg: Geertesteeg 
RD Geertesteeg wordt Nieuwe Veenendaalseweg Rhenen 
RA Autoweg 
RA Defensieweg 
NB: De 110 Km gaat hier oversteken en LA 
TKR RA Veenendaalseweg N416 
VKL LA, N233, Fietspad Links van N233 aanhouden Veenendaal? 
Na 150 meter LAH Cuneraweg 
RD bij Psn 22853, weg wordt later fietspad 

RA bij Ps. 22828 Ri Overberg (FP) GEMEENTE 
Utrechtse 
Heuvelrua 

Bij Ps. 22829 en verder FP Ri Overberg blijven volgen Overberg 
Einde FP LA Dwarsweg 
LA bij TKR Bergweg 
LA aan begin Amerongen, Holleweg Amerongen 
RAH Holleweg 
LA FP links van de weg N225 volgen 
LA op VKP bij sportpark, Parkeerplaats van sportpark volgen 
RA op FP Veenseweg 
Bij Ps. 22827 RA Ri Elst Fietspad 

p/a Herenstraat 4, 6701 DJ Wageningen 
Internet: www.tcw79.nl. Clubhuis: Nudepark 81 
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Fietspad wordt weg; Bosweg Elst GEMEENTE 
RHENEN 

LA Vissersweg 
RD Paardenkop 
RD Franseweg 

VRW (N416 Veenendaalsestraatweg) RD Zwijnsbergen 
TKR LA N225 Oversteken 

VKP LA, N225 Oversteken en dan RA FP langs N225 volgen langs industrieterrein Rhenen 
Einde industrieterrein bij VKP RD fietspad links van N225 
In Rhenen, 100 m voor VKP, LAH Kuilweg 
TKR LA Paardenveld, wordt Nieuwe Veenendaalseweg 
RAH Verlengde Oude Veenendaalseweg 
KR RA Bergweg 
RA Achterbergsestraatweg 
LA Spoorbaanweg 
LA bij VKL Grebbeweg 
RD bij VKL Grebbeweg 
RA onder aan de Grebbeberg = Grebbedijk 

LAH bij 3sprong = Grebbedijk Wageningen GEMEENTE 
WAGENINGEN 

TKR scherp LA= Nudepark 
Onder aan afdaling RA Nudepark 
RA Nudepark 
PAUZEPLAATS, Clubhuis TCW 
Vervolg: Vanuit clubhuis LA en nog 2 x LA, Nudepark 
RD Grebbedijk 
In bocht naar links RAH Grebbedijk (alleen voor fietsers) 
RA Veerweg 
LA Westbergweg 
Na klim RA Generaal Foulkesweg langs Arboretum 
VKP LA N225 
RA Bosrandweg 
RA Dorskampweg 
KR RA Geertjesweg 

Samenkomst met 75 km route 
KR met Zoomweg RD, 
TKR RA Hartenseweg 

p/a Herenstraat 4, 6701 DJ Wageningen 
Internet: www.tcw79.nl. Clubhuis: Nudepark 81 
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