
waterschap Hollandse Delta 

 

Aanvraagformulier ontheffing; voor het passeren van de afsluiting op de 
Spuidijk tussen Oud-Beijerland en Nieuw-Beijerland. 
 
 

Gegevens van de aanvrager: 
 

Naam  :  

Naam bedrijf: : :  

Adres :  

Postcode :  

Plaats :  

Telefoon :  Mob. Tel  :  

 

Hoeveel ontheffingen vraagt u aan :  

Van hoeveel motorvoertuigen bent u eigenaar of heeft 

u een (lease)contract :  

 
U hoeft alleen de vragen te beantwoorden die voor u van toepassing zijn (1, 2 of 3)! 

 
1. DIENSTVERLENENDE INSTANTIE 
Tot welke van de onderstaande categorieën behoort u: 

❑ politie, brandweer, ambulance 
❑ vuilophaaldienst 
❑ TNT post 
 

2. BEWONERS / OVERIGE 

Dient u structureel (tweemaal per week of vaker) aan de Spuidijk te zijn? ja / nee 

zo ja, reden  

 

 

Wordt u door de afsluiting gedwongen meer dan 1,8 km om te rijden? ja / nee 

zo ja, reden  

 

 

 

3. AGRARISCHE DOELEINDEN 

Bent u eigenaar van motorvoertuigen die voor agrarische doeleinden worden gebruikt? ja / nee 

Indien zo ja:  Bent u woonachtig aan de Spuidijk?                                       ja / nee 

 Bent u eigenaar van een landbouwperceel aan de Spuidijk?     ja / nee 
 
Indien gewenst, behoudt waterschap Hollandse Delta, het recht voor u nadere gegevens te 
vragen die verband houden met uw aanvraag. 
 

 

Aldus naar waarheid ingevuld, te ________________________ d.d. _____________________ 
 
 
Handtekening aanvrager: ________________________________________ 
 
 

Wij verzoeken u dit formulier, te zenden aan: 
waterschap Hollandse Delta    
Afdeling Vergunningverlening 
Postbus 4103 
2980 GC Ridderkerk 

 

e-mailen kan ook: 

vergunningen@wshd.nl 
 



waterschap Hollandse Delta 

 

Aanvraagformulier ontheffing; voor het passeren van de afsluiting op 
de Spuidijk tussen Oud-Beijerland en Nieuw-Beijerland. 
ONTHEFFINGSBELEID SPUIDIJK 

 

 

Voor een ontheffing komen kosteloos in aanmerking:  

• Politie; 

• Brandweer; 

• Ambulance. 

 

Voor een ontheffing komen tegen een borgstelling van € 25,00 in aanmerking: 

• vuilophaaldienst; 

• medewerkers van het waterschap ten behoeve van werkzaamheden voor het 

waterschap; 

• TNT post voor postbezorging aan de Spuidijk; 

• een ieder die structureel (tweemaal per week of vaker) aan de Spuidijk moet 

zijn en als gevolg van de selectieve afsluiting gedwongen wordt om meer 

dan 1,8 kilometer om te rijden. 

• eigenaren van motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 

25 km/u en die voor agrarische doeleinden worden gebruikt en aan een van 

onderstaande voorwaarden voldoet: 

- de eigenaren van deze voertuigen dienen woonachtig te zijn aan de 

Spuidijk; 

- de eigenaren van een landbouwperceel aan de Spuidijk. 

 

Een (rechts)persoon krijgt nooit meer ontheffingen dan het aantal 

motorvoertuigen waarvan deze eigenaar is, of waaruit een (lease)contract blijkt 

dat deze het vruchtgebruik van een voertuig heeft.   


