
 
 
 
7. Het houden van evenementen. 

 
Kader 
Het is verboden om zonder vergunning op grond van artikel 4 onder a van de 
Wegenverordening een weg te gebruiken in strijd met het doel daarvan. Een voorbeeld 
hiervan is het houden van een evenement. 

 
Artikel 5 lid 3 van de Wegenverordening geeft het bestuur de mogelijkheid voor het 
verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 5 algemene regels te geven welke 
kunnen inhouden een vrijstelling van de vergunningplicht.  
 
Toelichting van de algemene regel 
Het belang van het hoogheemraadschap bij het houden van evenementen betreft het 
bevorderen van het veilige gebruik en het optimaal functioneren van een weg. Hierbij is 
het minimaal verstoren van de verkeersstroom een voorwaarde. Er zijn evenementen die 
volledig of voor een deel op de weg plaatsvinden. Het gaat om bijvoorbeeld 
wielerwedstrijden, hardloopwedstrijden, skeelertochten, braderieën en markten. Dit soort 
evenementen komt regelmatig voor. De relevante verkeerstechnische belangen kunnen 
in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.  
 
Toetsingscriteria en voorwaarden 
Voor het houden van een evenement zoals wielerwedstrijd, hardloopwedstrijd, 
skeelertocht, braderie of markt op een weg of deel van een weg die in beheer is bij 
Schieland en de Krimpenerwaard is geen vergunning volgens artikel 4 onder a van de 
Wegenverordening vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
1. het evenement vindt plaats op een fietspad of op een erftoegangsweg; 
2. op de weg (wegen) waar het evenement wordt gehouden vinden op de dag(en) van 

het evenement geen werkzaamheden of andere evenementen plaats; 
3. met het evenement mag geen schade aan de weg worden toegebracht; 
4. voor het houden van het evenement wordt door de melder zelf verkend of de weg(en) 

geschikt is/zijn; 
5. de nodige borden worden door de melder verzorgd en geplaatst; 
6. van de gemeente of provincie zijn de (eventueel) benodigde vergunningen gekregen; 
7. verkeersmaatregelen moeten worden genomen in overleg met de politie; 
8. er wordt gezorgd voor voldoende parkeerfaciliteiten om wildparkeren te voorkomen; 
9. nabij de beoogde plaats van het evenement worden borden geplaatst waarop de 

verkeersmaatregelen worden aangekondigd met de reden ervan; 
10. de te treffen verkeersmaatregelen worden door de melder minimaal één week voor 

aanvang van het evenement bekend gemaakt in de plaatselijke krant; 
11. per brief moeten direct omwonenden en andere belanghebbenden worden 

geïnformeerd; 
12. direct na afloop van het evenement moet de weg weer in de oorspronkelijke 

toestand, worden gebracht terwijl zo nodig de berm in de oorspronkelijke toestand 
moet worden hersteld; 

13. het houden van een evenement dient vier weken voor aanvang te worden gemeld 
door middel van het meldingsformulier van het hoogheemraadschap. Het 
hoogheemraadschap toetst de melding aan de algemene regel; 

14. bij de melding als bedoeld onder 13 dienen de volgende gegevens worden 
meegezonden:  
a. Beschrijving van het soort en karakter van het evenement.  
b. Datum en tijden.  
c. Naam van de wegen die gebruikt worden + kaart.  



d. Naam en telefoonnummer van de contactpersoon. 
e. Bij volledige afsluiting van een weg een omleidingsroute. Deze route moet worden 
 goedgekeurd door het hoogheemraadschap. 

15. alle door of namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden te geven 
aanwijzingen welke dienen ter bescherming van verkeerstechnische belangen, 
moeten onmiddellijk worden opgevolgd; 

16. aan ambtenaren van Schieland en de Krimpenerwaard die belast zijn met de controle 
op de uitvoering van het werk, wordt te allen tijde vrije toegang verleend tot alle 
plaatsen, waar het evenement wordt gehouden. Daarbij worden alle terzake 
gewenste inlichtingen door of namens de melder verstrekt. 

 
Met welke regels van het hoogheemraadschap hebt u nog meer te maken? 
 
U wilt een evenement houden op een weg maar kunt niet voldoen aan één of meer van 
de voorwaarden uit de algemene regel? Dan toetsen wij uw aanvraag aan de overige 
regels van de Wegenverordening. Misschien kunt u dan toch een vergunning krijgen. 
 
Wilt u voor uw evenement verwijsborden plaatsen? Ook hiervoor hebt u vergunning van 
het hoogheemraadschap nodig. Maar als u zich houdt aan algemene regel 2, is ook 
hiervoor een melding voldoende. Bel voor meer informatie (010-4537300) of neem 
contact op via vergunningen@hhsk.nl. Wij helpen u graag verder. 
 
Overgangsrecht 
Een vergunning of deel van een vergunning verleend voor inwerkingtreding van deze 
algemene regel voor als gevolg van deze algemene regel melding plichtige 
werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in deze algemene regel. 
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