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Veelgestelde vragen logistieke zone binnenstad 
 

 

 

Algemeen 

 

Waarom geldt in de binnenstad een logistieke zone voor zwaar vrachtverkeer? 

De gemeente Delft wil minder zwaar verkeer en meer fijnmazige Stadslogistiek in de binnenstad. 

Samen met ondernemers en bewoners van de binnenstad en enkele belangenorganisaties is ervoor 

gekozen om in de binnenstad een logistieke zone in te stellen.  

 

Hoe weten chauffeurs dat ze niet zomaar de binnenstad in kunnen rijden? 

Langs alle toegangswegen wordt borden aangebracht en er vindt actieve communicatie plaats. Zie de 

plattegrond op www.delft/zwaarverkeer voor een overzicht van de logistieke zone. 

 

 

Ontheffing 

 

Welke ontheffing kan ik aanvragen? 

Er zijn 2 soorten ontheffingen: een “Ontheffing zware voertuigen jaar” en een “Ontheffing zware 

voertuigen week”. 

 

Wie vraagt de ontheffing aan? 

De eigenaar van het voertuig of de houder van het kenteken vraagt de ontheffing aan. 

 

Moet ik een papieren ontheffing in het voertuig hebben? 

Nee, dat is niet nodig. De controleurs van de gemeente kunnen aan het kenteken van het voertuig zien 

of er een ontheffing is afgegeven. 

 

Ik heb al een ontheffing autoluwe binnenstad, moet ik dan nog een ontheffing aanvragen? 

Vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kg die nu een ontheffing hebben voor toegang tot de autoluwe 

binnenstad (voetgangersgebied) hoeven niet direct een nieuwe ontheffing voor de logistieke zone aan 

te vragen.  Dat is pas nodig op het moment dat hun ontheffing afloopt. 

 

Kan ik achteraf een ontheffing aanvragen? 

Ja, u kunt eenmalig achteraf een ontheffing op kenteken aanvragen. 
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Mag ik met een bestelbus met aanhangwagen de logistieke zone inrijden? 

Wilt u met een bestelbus met aanhanger de binnenstad inrijden en is het totale gewicht inclusief 

belading meer dan 3.500 kg? Dan hoeft u geen ontheffing voor zwaar verkeer aan te vragen. Die geldt 

namelijk alleen voor vrachtwagens. Houd wel rekening met aanvullende voertuigbeperkingen voor de 

lengte. Als u in het autoluwe gebied wilt zijn, heeft u hiervoor wel een ontheffing nodig. 

 

Waar is de ontheffing precies geldig? 

De ontheffing is geldig in de gehele logistieke zone. Zie de plattegrond op www.delft.nl/zwaarverkeer.  

Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik van de voorkeursroutes voor vrachtverkeer. 

 

Wat mag ik met een ontheffing? 

In de logistieke zone mag u laden en lossen volgens de bepalingen in de ontheffing. U mag niet 

parkeren in de logistieke zone.  

 

Wordt mijn ontheffing automatisch verlengd? 

Nee, de ontheffing moet u aan het einde van het jaar verlengen. Is er niets in uw situatie gewijzigd, dan 

is het niet nodig om uw gegevens opnieuw in te voeren. Handmatig verlengen is nodig omdat de 

voorwaarden voor de ontheffing jaarlijks kunnen wijzigen.  

 

 

Doelgroepen 

 

Wat kan ik als vervoerder doen om de binnenstad te ontlasten? 

Het belangrijkste wat u kunt doen is zo min mogelijk gebruik maken van zware voertuigen voor de 

bevoorrading van de binnenstad. Dit kunt u doen door uw ladingen te combineren met die van andere 

vervoerders of door de inzet van een kleiner voertuig. Voor het combineren van lading zijn 

verschillende dienstverleners actief en specifiek voor Delft is er de logistieke HUB Stadslogistiek Delft 

aan de Staalweg. Zij kunnen tegen vergoeding uw zendingen per kleine elektrische vrachtwagen in de 

binnenstad bezorgen.  

 

Zijn er gevolgen voor de warenmarkt? 

Nee, zwaar verkeer voor bevoorrading van de markten behouden hun huidige toegangsrechten. Wel is 

er, net als voor alle andere zware voertuigen, een ontheffing nodig om toegang te krijgen. Voor deze 

ontheffing gelden dan aangepaste tijden voor bevoorrading van de markt omdat die deels buiten de 

venstertijden vallen.  

 

https://www.delft.nl/Inwoners/Bereikbaar_Delft/Vrachtverkeer/Voertuigbeperkingen
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Hebben hulpdiensten toegang tot de logistieke zone? 

Hulpdiensten hebben altijd toegang tot het gebied. 

 

Heb ik met een RVV C1-ontheffing toegang tot de logistieke zone? 

Ja, met een landelijke of gemeentelijke RVV C1-ontheffing heeft u toegang tot het gebied. 

 

Heeft het openbaar vervoer toegang tot de logistieke zone? 

Ja, voertuigen voor het openbaar vervoer hebben toegang tot het gebied. 

 

Wat kunnen ondernemers en winkeliers in de binnenstad doen? 

Ondernemers en winkeliers die leveringen met zwaar verkeer ontvangen kunnen helpen door de 

chauffeurs en vervoerders te informeren over de nieuwe situatie. Maar vooral ook door samen met de 

leverancier te zoeken naar een oplossing die meer bijdraagt aan de doelen.  

 

 

Handhaving 

 

Hoe wordt er gehandhaafd? 

De controleurs van de gemeente controleren op straat op kenteken van de vrachtwagen. Wanneer 

een vrachtwagen zwaarder dan 3.500 kg zonder ontheffing de logistieke zone binnenrijdt,  ontvangt de 

kentekenhouder in 2017 eerst een waarschuwing.  Zo krijgen vervoerders en chauffeurs de tijd om aan 

de nieuwe situatie te wennen. 

 

Waarop wordt gecontroleerd? 

Er wordt gecontroleerd op het kenteken van het trekkende voertuig. 

 

Zijn er eisen aan de uitstoot van het voertuig? 

In 2017 is deze eis omschreven als  “zo schoon mogelijk”. Dat houdt in dat u met een zo schoon 

mogelijk voertuig in Delft moet rijden. Hoe schoon dat is, ligt in 2017 nog niet vast. Hoe beter u uw 

best doet om met minder zwaar verkeer en meer duurzame fijnmazige stadslogistiek de binnenstad van 

Delft te bevoorraden, des te minder de gemeente de regulering hoeft aan te scherpen. 


