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Onderwerp : Ontheffing routering en ontheffing laden en lossen in openbaar gebied 

Aanleiding 

In de bijeenkomst van het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving van 17 september 2019 is het 

onderscheid tussen de ontheffing routering vervoer gevaarlijke stoffen en de ontheffing laden en lossen 

in openbaar gebied aan de orde geweest. Het was niet voor iedereen duidelijk dat de ontheffing voor de 

routering in principe los staat van de ontheffing laden en lossen in openbaar gebied. Hieronder leest u 

een uiteenzetting hiervan. 

Ontheffing routering vervoer gevaarlijke stoffen 

In artikel 24 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is geregeld dat de gemeenteraad wegen kan 

aanwijzen waarover (als enige wegen) routeplichtige gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd.  In 

artikel 28 is de verbodsbepaling opgenomen die regelt dat het verboden is gevaarlijke stoffen te 

vervoeren over andere wegen dan de aangewezen wegen. In artikel 29  is geregeld dat Burgemeester en 

wethouders ontheffing kunnen verlenen van de in artikel 28 gestelde verbodsbepaling als dat nodig is 

voor het laden en lossen binnen de gemeente. Met andere woorden, als geen sprake is van de noodzaak 

om gevaarlijke stoffen te laden en/of lossen, is er ook geen reden om een ontheffing te verlenen. 

Ontheffing/toestemming laden en lossen in openbaar toegankelijk gebied 

Overeenkomstig Bijlage A van de ADR, artikel 7.5.11 CV1 is het verboden om zonder toestemming van 

het bevoegd gezag (college van B&W) gevaarlijke stoffen op een openbaar toegankelijke locatie te laden 

en te lossen binnen de bebouwde kom.  

Conclusie 

Vervoer van gevaarlijke stoffen om deze gevaarlijke stoffen af te leveren binnen de gemeentegrens 

noodzaakt een ontheffing route gevaarlijke stoffen in het geval er een route gevaarlijke stoffen is 

aangewezen en noodzaakt tevens een ontheffing/toestemming om te mogen lossen op een openbaar 

toegankelijke locatie binnen de bebouwde kom.   

 

 


