
AANVRAAG STUREN NAAR:  

Waterschap Rivierenland 
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Postbus 599 
4000 AN Tiel 

AANVRAAG ONTHEFFING RVV
in het kader van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990
Belangrijk:
 Let op: Dit formulier is alleen voor het aanvragen van nieuwe 

ontheffingen. 

 De behandeltermijn voor een ontheffing is 8 weken. Als u het 
formulier niet helemaal invult, kan de behandeltermijn 
hierdoor langer zijn. 

 Voor de behandeling voor een aanvraag om een RVV-
ontheffing worden leges in rekening gebracht. Voor de 
exacte hoogte van de legesrekening verwijzen wij u naar de 
legesverordening van Waterschap Rivierenland. 

 Voor meer informatie kunt u kijken op 
https://www.waterschaprivierenland.nl/vergunning-van-het-
waterschap of bellen naar 0344-649494.  

poststempel                   waterschap

1 Gegevens van de melder 

Organisatie/bedrijf:  

Naam + voorletter(s):  

Adres: 

Postcode:  

Plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

BSN/KVK-nummer: 

Het type weg 
waar u een 
ontheffing voor 
wilt krijgen. 

2 Type weg 

 Gesloten weg voor alle verkeer 

 Gesloten weg voor verkeer zwaarder dan 15 ton 

 Fietspad 

 Voetpad 

Voor welke 
weg/wegen of 
route wilt u een 
ontheffing 
aanvragen. 
Routebeschrijving 
en routekaart 
bijvoegen. 

3 Locatie / bestemming 

Wat is of zijn uw 
(eind)bestemming(en)? 

Voor welke weg of 
wegen wilt u een 
ontheffing? 

Plaats(en) 

https://www.waterschaprivierenland.nl/vergunning-van-het-waterschap
https://www.waterschaprivierenland.nl/vergunning-van-het-waterschap
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Wanneer wilt u 
gebruik maken 
van uw 
ontheffing?

4 Periode 

Voor welke periode vraagt u de ontheffing aan? (Zo kort mogelijke periode).

van  

tot  

Om hoeveel transportbewegingen gaat het in totaal?

Welke diensten 
voert u uit 
waarbij u gebruik 
moet maken van 
wegen met een 
beperking? 

Als er een 
alternatieve 
route is, moet u 
daarvan gebruik 
maken. 

5 Reden van de aanvraag 

Waarom wilt u een ontheffing van het RVV 1990? (Goed motiveren).

Voor welke 
voertuigen vraagt 
u een ontheffing 
aan? Het gaat 
hier om 
trekkende, maar 
ook om 
getrokken 
voertuigen. 
Bij type aangeven 
het soort 
voertuig 
(bijvoorbeeld 
trekker, oplegger, 
heistelling, 
tractor, etc.)

6 Voertuigen 

Voertuig 1 

Kenteken/chassisnr. 

Merk/Type 

Massa ledig voertuig 

Laadvermogen 

Maximum massa 

Aantal assen 

Voertuig 2 

Kenteken/chassisnr. 

Merk/Type 

Massa ledig voertuig 

Laadvermogen 

Maximum massa 

Aantal assen 
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Voertuig 3 

Kenteken/chassisnr. 

Merk/Type 

Massa ledig voertuig 

Laadvermogen 

Maximum massa 

Aantal assen 

Voertuig 4 

Kenteken/chassisnr. 

Merk/Type 

Massa ledig voertuig 

Laadvermogen 

Maximum massa 

Aantal assen 

Voertuig 5 

Kenteken/chassisnr. 

Merk/Type 

Massa ledig voertuig 

Laadvermogen 

Maximum massa 

Aantal assen 

Voertuig 6 

Kenteken/chassisnr. 

Merk/Type 

Massa ledig voertuig 

Laadvermogen 

Maximum massa 

Aantal assen 
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7 Ondertekening 

Ik verklaar dat ik bevoegd ben om dit formulier in te vullen en de gegevens naar 
waarheid heb ingevuld.

Datum: 

Plaats: 

Handtekening: 

Wij vinden het belangrijk dat dit aanvraagformulier helder en eenvoudig te gebruiken is. Zijn de 
vragen duidelijk? Vindt u het taalgebruik helder? Opmerkingen en/of suggesties kunt u mailen 
aan vergunningen@wsrl.nl. Vermeld daarbij duidelijk dat uw mail over het aanvraagformulier 
ontheffing RVV (1990) gaat. 

Met uw hulp, maken wij dit formulier (nog) beter. 

mailto:vergunningen@wsrl.nl

