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Geachte ontheffingshouder, 
 
U krijgt deze brief omdat u één of meerdere ontheffingen voor de 7,5t-zone in Amsterdam 
hebt. We informeren u graag over het voornemen van het college om de regels voor het 
zware verkeer in deze zone aan te scherpen. Aanleiding daarvoor is de slechte staat van 
veel bruggen en kademuren in de stad. Dit kan gevolgen hebben voor uw lopende 
ontheffing(en). We wijzen u graag op de mogelijkheid om uw reactie op het beleidsvoorstel 
te geven.  
 
Inspraak 
 
U kunt inhoudelijk reageren op het beleidsvoorstel via www.amsterdam.nl/zwaarverkeer. 
Hier kunt u ook de concept beleidsregels en het ontwerp verkeersbesluit vinden. De 
aanscherping wordt met deze documenten geregeld. Op beide documenten kunt op deze 
site een reactie sturen. Let er goed op dat u uw reactie op de juiste plek geeft. Inspreken 
kan tot en met 15 februari. Na de inspraakperiode worden de stukken zo nodig aangepast 
en voorgelegd aan het college voor definitieve vaststelling. Pas na vaststelling door het 
college kunnen de nieuwe regels ingaan. Naar verwachting is dat per 1 juli 2021. 

Voertuigen zwaarder dan 30 ton 

Voertuigen zwaarder dan 30 ton krijgen in het voorgestelde beleid geen ontheffing meer 
voor de gehele zone. Wanneer de aanvrager kan aantonen dat er geen lichtere 
alternatieven zijn en de lading ondeelbaar is, kan voor een specifieke route een ontheffing 
worden verleend. Voordat de ontheffing wordt verleend toetsen we of de bruggen en 
kademuren op de route het gewicht van het voertuig aankunnen. 

Aangepast parkeer- en rijgedrag 

Aan een ontheffing worden strengere voorschriften gekoppeld. Denk hierbij aan stapvoets 
over drempels rijden, aantoonbaar een bestemming in de zone hebben en niet parkeren op 
bruggen of onnodig lang stil staan op kademuren.  
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Vrachtroutes komen te vervallen 
 
De ontheffingsvrije vrachtroutes komen te vervallen. Daarnaast wordt het gebied waar de 
beperkingen gelden uitgebreid met een gedeelte van de Zeeheldenbuurt. De beperkingen 
voor zwaar verkeer gaan daarmee gelden voor het gehele gebied binnen de S100. 
 
  

 
 

Gevolgen lopende jaarontheffingen 

De nieuwe beleidsregels gaan naar verwachting per 1 juli 2021 gelden. Dit kan gevolgen 
hebben voor uw huidige ontheffing. De lopende jaarontheffingen worden door de gemeente 
omgezet naar ontheffingen op basis van de nieuwe beleidsregels waar dat binnen de 
nieuwe beleidsregels mogelijk is. U hoeft hiervoor niet opnieuw leges te betalen.  

Voor de ontheffingen van voertuigen die niet omgezet kunnen worden naar een zonale 
jaarontheffing op basis van de nieuwe regels zal contact worden gezocht met de 
ontheffingshouders over de gevolgen.  

Meer informatie 

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief zwaar verkeer. Dit 
kan via www.amsterdam.nl/zwaarverkeer.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jan Dijstelbloem 
Programmadirecteur 
Bruggen en Kademuren 
 


