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Vanaf wanneer kan ik weer een strandrijontheffing aanvragen voor het seizoen
van 2022-2023?
Dit is mogelijk vanaf 22 september 2022
Hoe vraag ik een strandrijontheffing aan?
U kunt de ontheffing vanaf 22 september aanvragen via www.terschelling.nl bij
‘strandrijontheffing’. U ontvangt de ontheffing per e-mail en hoeft niet langs het
gemeentehuis om de ontheffing op te halen. De ontheffing met QR-code en het
kaartje kunt u thuis printen.
U kiest op de website het juiste aanvraagformulier op basis van de gemeente waar u
staat ingeschreven. Nieuw dit jaar is dat u tijdens het aanvraagproces een aantal
testvragen moet invullen voordat u de aanvraag kunt indienen. Deze vragen gaan
over de regels op het strand om u bewust te maken over de veiligheid en uw
geheugen weer op te frissen voor het nieuwe seizoen.
Mocht het niet lukken om de strandrijontheffing online aan te vragen, dan kunt u naar
het gemeentehuis komen met een geldig legitimatiebewijs. Bij het aanvragen van de
ontheffing in het gemeentehuis dient u eerst de benodigde testvragen schriftelijk in te
vullen. Vervolgens kunt u bij de publieksbalie uw aanvraag indienen. Zo wordt u het
snelst geholpen.
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Wat als ik het verkeerde aanvraagformulier heb ingevuld?
Na het indienen van de aanvraag zal de woonplaats gecontroleerd worden. Mocht het
verkeerde aanvraagformulier zijn ingevuld, dan kan er geen ontheffing verleend
worden. Leges kunnen niet worden terugbetaald, u krijgt geen geld terug. Er moet
volgens een nieuwe aanvraag gedaan worden via het juiste formulier.
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Hoelang is de behandeltermijn voor de aanvraag van de ontheffing?
Dit is minimaal één werkdag, maar dit kan ook iets langer duren. De aanvraag zal zo
snel mogelijk in behandeling worden genomen.
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Vanaf wanneer mag ik op het strand rijden?
Het strandrijseizoen loopt van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Van 1
oktober tot 1 november mag er alleen gereden worden van Paal 3 t/m Paal 25 tussen
18.00 uur ’s avonds en 10.00 uur ’s ochtends. Er mag uitsluitend gebruik worden
gemaakt van de strandovergangen op het Noordzeestrand, het is dan nog verboden
over de Noordsvaarder te rijden. Van 1 november t/m 31 maart mag er overal op het
strand gereden worden, dus ook overdag en over de Noordsvaarder langs de gele
paaltjes. Zie de kaarten en de ontheffing voor de aangewezen en uitgesloten
rijgebieden.
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Wat moet ik meenemen als ik ga strandrijden?
U moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs als u op het strand gaat rijden.
Bij gebruik dient de volledige strandrijontheffing met QR-code geprint achter de
voorruit geplaatst te worden en leesbaar te zijn van buitenaf. Er mag niet in de
ontheffing geknipt worden. Bestuurders van motoren en bromfietsen dienen de
ontheffing geprint bij zich te hebben. Ook de kaarten met de aangewezen rijgebieden
dient u bij zich te hebben. Deze kunt u vinden op de website van de gemeente
Terschelling.
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Wat als ik tijdens het strandrijseizoen in een andere auto ga rijden?
Ontheffinghouders hebben de mogelijkheid om een nieuwe strandrijontheffing aan te
vragen indien zij al in het bezit zijn van een ontheffing maar een andere auto
aanschaffen in dit strandrijseizoen. Dit staat los van de afgesproken limiet. Er worden
wel opnieuw leges in rekening gebracht voor het maken en verwerken van de nieuwe
ontheffing.
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Wat als het maximumaantal ontheffingen is uitgegeven?
Als het maximumaantal beschikbare ontheffingen is uitgegeven kunnen er geen
nieuwe ontheffingen meer worden aangevraagd.
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Zijn er beperkingen tijdens de kerstvakantie?
Ja. Tijdens de kerstvakantie van 24 december 2022 tot en met 8 januari 2023 is het
verboden om tussen 10.00 en 16.00 uur op het strand te rijden tussen paal 8 en paal
18.

