
Voorschriften dagontheffing en ontheffing gehandicapte vervoer 

1. De ontheffing wordt gegeven aan een natuurlijkpersoon; 

2. De ontheffing mag door de ontheffingshouder gebruikt worden.  

3. De ontheffing mag alleen gebruikt worden als dat noodzakelijk is voor de activiteit 

waarvoor de ontheffing is verleend; 

4. De ontheffing geldt alleen voor het strand (van de waterlijn tot aan de duinvoet) en 

de duin- en dijkovergangen. Op de stranden moet waar mogelijk langs de 

hoogwaterlijn gereden worden;  

5. Rijden is toegestaan in de gebieden als vermeld bij punt 6 (gebied) in het beleid 

‘voertuigen’ op strand en duin. 

6. Langdurig parkeren op de strandopgangen, duinen, dijken, stranden is verboden. Kort 

parkeren is toegestaan voor het laden en lossen van goederen; 

7. De ontheffing is alleen geldig op de datum zoals vermeld in de ontheffing; 

8. Een dagontheffing is 24 uur geldig vanaf 00.00 uur op de datum vermeld op de 

ontheffing. Een maandontheffing is 31 dagen geldig vanaf 00.00 uur op de eerste dag 

vermeld op de ontheffing tot 24.00 uur op de 31ste dag. 

9. Gedurende het badseizoen (1 mei tot en met 15 september) mag er, ook met 

ontheffing, niet op het strand gereden worden tussen 11.00 uur en 18.00 uur. Buiten 

het badseizoen geldt geen tijdsrestrictie. 

10. De ontheffingshouder moet beschikken over een rijbewijs voor het betreffende 

motorvoertuig; 

11. In de nabijheid van mensen of dieren en op de strandopgangen moet stapvoets 

gereden worden; 

12. De ontheffinghouder moet de ontheffing duidelijk zichtbaar achter de voorruit 

plaatsen als hij/zij op het strand rijdt. Bij tractoren en andere voertuigen waarbij 

plaatsing achter de voorruit vanuit praktisch oogpunt onmogelijk is, draagt de 

ontheffinghouder de ontheffing bij zich als hij/zij op het strand rijdt; 

13. Aanwijzingen van ambtenaren van politie, gemeente, terreinbeheerders of 

Rijkswaterstaat moeten onmiddellijk worden opgevolgd; 

14. Er mag geen schade worden aangebracht aan de plaatselijke flora en fauna; 

15. Het rijden op het strand, duin en dijkovergang moet zodanig gebeuren, dat de op het 

strand en de strandovergang bevindende personen en dieren daarvan geen overlast 

ondervinden; 

16. De ontheffinghouder is verplicht de schade, die hij/zij door het rijden op het strand, 

duin en dijk veroorzaakt, te vergoeden en voorts redelijkerwijs maatregelen te nemen 

om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van 

de ontheffing schade lijden; 



17. Bij misbruik of niet-nakoming van de voorschriften van de ontheffing, kan deze 

onmiddellijk worden ingetrokken. 

18. De ontheffingshouder dient zich, op eerste verzoek van een toezichthouder of de 

politie, te kunnen legitimeren door middel van een door een officiële instantie 

afgegeven identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart; een rijbewijs valt hier niet 

onder). 

19. Met deze ontheffing wordt tevens ontheffing verleend als bedoeld in art. 149 lid 1 

onder d Wegenverkeerswet 1994. 

 


