
 

 

  

 

Geachte mevrouw De Vries, 
   
 
Naar aanleiding van uw email van 13 november 2018 waarin u verzoekt om ontheffing voor het vervoer 
van propaan en toestemming voor het laden en lossen van propaan in de periode van 1 januari 2019 t/m 
31 december 2019, berichten we het volgende. 
 
De gemeente Assen heeft geen vastgesteld plan voor de routering van gevaarlijke stoffen. Een ontheffing 
verlenen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is dan ook niet mogelijk. 
 
Voor het laden en lossen van routegevaarlijke stoffen kent de gemeente Assen geen specifiek beleid. 
Echter conform artikel 7.5.11 CV1 van het ADR is het verboden om zonder bijzondere toestemming van de 
bevoegde autoriteit goederen (routegevaarlijke stoffen) te laden of lossen op een voor het publiek 
toegankelijke plaats binnen de bebouwde kom. 
 
De gemeente Assen gaat er van uit dat de vervoerders van propaan de regels uit het Activiteitenbesluit en 
de ADR in acht nemen. Daarnaast gaan wij er ook van uit dat vervoerders van gevaarlijke stoffen 
bebouwde gebieden zoveel mogelijk mijden om bij de volgende adressen te komen: 
 
- ……………………        Assen 
- ……………………    Assen 
- ……………………    Assen 
- ……………………    Assen 
 
Hierbij verlenen wij u toestemming in die gevallen waarbij het laden of lossen van goederen 
(routgevaarlijke stoffen) op bovengenoemde adressen op een voor publiek toegankelijke plaats binnen de 
bebouwde kom plaatsvindt. 
 
Wij verwachten u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen in Assen. 

 

  

Bedrijf B.V. 
Mevrouw C. de Vries 
Postbus 10 
1111 AA Plaats 
 
 

Gemeente Assen 
Postadres 
 
 
 
Bezoekadres 
 
 
  
 

  
Datum verzending: <<veld>>  
Behandeld door: <<veld>>  
Telefoonnummer: <<veld>>  
Uw kenmerk / uw brief: <<veld>>  
Kenmerk RUD Drenthe:   
Kenmerk bevoegd gezag: propaan 
Bijlagen: <<veld>>  
Onderwerp: Advies verstrekken ontheffing laden en lossen in 

openbaar gebied 
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Tot slot 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met 
<<veld>> van de RUD Drenthe via telefoonnummer: <<veld>> . 
 
met vriendelijke groet, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Assen, 
 
namens deze, 

 

 

 

 

Teamleider Vergunningen RUD Drenthe 
 
 
 


