WST nr : 10.07 Landbouwverkeer
Aktie

Naam

functie

Toepassingsgebied
Deze werkinstructie is van toepassing binnen het beheers- en onderhoudsgebied van de NV
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HOOFDSTUK 1 DEFINITIES
1.1 LANDBOUWVERKEER
Onder landbouwverkeer wordt met betrekking tot de Westerscheldetunnel verstaan alle vervoer
van Landbouw- en soortgelijke voertuigen, welke, naar wettelijke omschrijving en feitelijke
mogelijkheden, met een snelheid van niet meer dan 50 kilometer per uur kunnen en/of mogen
rijden.
1.1.1 GEEN LANDBOUWVERKEER
Niet onder deze categorie vallen Landbouw- en soortgelijke voertuigen, welke, naar wettelijke
omschrijving en feitelijke mogelijkheden met een snelheid van meer dan 50 kilometer per uur
kunnen en mogen rijden.
Voor deze voertuigen is, indien deze met inbegrip van de lading breder zijn dan 3.00 meter en/of
hoger zijn dan 4.00 meter en/of langer zijn dan 18 meter, tevens een ontheffing exceptioneel
transport van de Rijksdienst voor het Wegverkeer vereist. Deze voertuigen vallen onder de
richtlijnen Bijzonder Transport door de Westerscheldetunnel.
1.2 CHAUFFEUR
De bestuurder van het voertuig, belast met het daadwerkelijke vervoer.
1.3 TRANSPORTEUR
De ondernemer die opdracht geeft tot het vervoer.
Na verlening de houder van de ontheffing.
1.4 OPERATOR van dienst
Medewerker van de N.V. Westerscheldetunnel belast met het toezicht op het veilig gebruik van
de wegen in het beheersgebied van de N.V. Westerscheldetunnel.
HOOFDSTUK 2 ONTHEFFINGEN
2.1 ALGEMEEN
Voor het vervoer van landbouwverkeer kan door de N.V. Westerscheldetunnel ontheffing worden
verleend voor incidentele passages. Tevens kan ontheffing worden verleend voor een periode van
maximaal één kalenderjaar.
Vergunning tot gebruik van de Westerscheldetunnel is uitsluitend mogelijk voor landbouw- en
soortgelijke voertuigen met een hoogte (met inbegrip van de lading) van maximaal 4.30 meter,
een lengte (met inbegrip van de lading) van maximaal 22 meter en een totaalgewicht van maximaal
50.000 kilogram.
2.2 AANVRAAG
2.2.1 Ontheffing incidentele tunnelpassage landbouwverkeer (incidentele tunnelpassage)
Een verzoek tot incidentele ontheffing tunnelpassage dient uiterlijk één werkdag voor de dag
dat het vervoer zal plaats vinden te worden ingediend.
Het verzoek tot incidentele ontheffing tunnelpassage bevat altijd de datum en het tijdstip waarop
en de rijrichting waarin het vervoer zal plaatsvinden. Tevens dient te worden vermeld op welke
wijze de chauffeur bereikbaar is.
Het verzoek kan middels een daartoe beschikbaar aanvraagformulier worden ingediend:
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Per e-mail, landbouwverkeer@westerscheldetunnel.nl.
Het aanvraagformulier kan via dit e-mailadres worden aangevraagd of kan worden gedownload via de
website www.westerscheldetunnel.nl.
Het aanvraagformulier is tevens een éénmalige machtiging aan de N.V. Westerscheldetunnel tot
het afschrijven van de kosten van tunnelpassage, vermeerderd met een bedrag van €10,-- aan
administratiekosten. Het formulier dient te worden ondertekend voordat het in behandeling kan worden
genomen.
Met ondertekening van de ontheffingsaanvraag verklaart de aanvrager dat het vervoer zal plaats
vinden in overeenstemming met deze regeling en in overeenstemming met de Algemene
Voorwaarden Westerscheldetunnel.
2.2.2 Ontheffing jaarpassage landbouwverkeer
Een verzoek tot ontheffing tunnelpassage voor een jaar dient uiterlijk vijf werkdagen voor de dag
dat het eerste vervoer zal plaats vinden te worden ingediend.
Het verzoek kan uitsluitend per e-mail middels een daartoe beschikbaar aanvraagformulier worden
ingediend.
Het e-mailadres voor de aanvraag is landbouwverkeer@westerscheldetunnel.nl.
Het aanvraagformulier kan via dit e-mailadres worden aangevraagd of kan worden gedownload via de
website www.westerscheldetunnel.nl.
Het aanvraagformulier is tevens een éénmalige machtiging aan de N.V. Westerscheldetunnel tot
het afschrijven van een bedrag van €100.-- aan administratiekosten. Het formulier dient te worden
ondertekend voordat het in behandeling kan worden genomen.
Daarom dient het aanvraagformulier te worden ondertekend en dient het origineel altijd te worden
gezonden aan bovenstaand e-mailadres.
Deze ontheffing is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar.
Wordt de jaarontheffing in de loop van het jaar aangevraagd, dan worden de reeds eerder betaalde
incidentele administratiekosten op het jaarbedrag in mindering gebracht.
Met ondertekening van de ontheffingsaanvraag verklaart de aanvrager dat het vervoer zal plaats
vinden in overeenstemming met deze regeling en in overeenstemming met de Algemene
Voorwaarden Westerscheldetunnel.
2.2.3 BESLISSING AANVRAAG
De operator van dienst beoordeelt de aanvraag aan de hand van de interne richtlijnen.
• Indien akkoord verleent hij een ontheffing tunnelpassage.
• Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.
• Indien de ontheffing aan de hand van de richtlijnen niet kan worden verleend treedt de
operator van dienst in overleg met de aanvrager over eventuele alternatieven.
• Nadat door de operator van dienst de ontheffing voor de tunnelpassage is verleend, zendt hij een
kopie van deze ontheffing naar de aanvrager. De kopie wordt origineel ondertekend.
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HOOFDSTUK 3 VOORWAARDEN
3.1 ONTHEFFINGSVOORWAARDEN
De ontheffing tunnelpassage Westerscheldetunnel wordt verleend onder onderstaande
voorwaarden:
� Het vervoer van landbouwverkeer, door Westerscheldetunnel, kan om veiligheidsredenen
uitsluitend worden uitgevoerd in de nachtelijke uren tussen 00.00 uur en 05.00 uur.
� Het vervoer zal nimmer plaats kunnen vinden tijdens reguliere onderhoudsafsluitingen
(tegenverkeer). De data van deze afsluitingen kunt u vinden op www.westersterscheldetunnel.nl tabblad
‘beschikbaarheid’, ‘gepland onderhoud’.
� Het voertuig dient, tijdens het vervoer, te zijn voorzien van een aan de voor- en achterzijde van
het voertuig duidelijk zichtbaar geel zwaailicht.
Het vervoer kan uitsluitend plaats vinden:
• Na ontvangst van een schriftelijke bevestiging tunnelpassage van de operator van dienst.
• Indien de operator van dienst, naar zijn bevindingen, geen bezwaar aanwezig acht het vervoer
doorgang te laten vinden.
• Indien de door het vervoer ontstane hinder voor de overige gebruikers van de Westerscheldetunnel tot
een minimum wordt beperkt. Het vervoer kan niet plaats vinden, indien naar het oordeel van de operator
van dienst, sprake is van een incident, ingelast onderhoud of hoge verkeersintensiteit.
De N.V. Westerscheldetunnel behoudt zich het recht voor een aangevraagde ontheffing passage te
weigeren:
• Indien de transporteur of chauffeur naar het uitsluitend oordeel van de N.V. Westerscheldetunnel
heeft gehandeld, anders dan in overeenstemming met deze werkinstructie.
• Indien de transporteur of chauffeur naar het uitsluitend oordeel van de N.V. Westerscheldetunnel
heeft gehandeld in strijd met de door de operator gegeven aanwijzingen.
• Indien het aanvraagformulier of de vooraankondiging kennelijk onjuiste informatie is verstrekt.
• Indien het aanvraagformulier of de vooraankondiging onvolledig is ingevuld.
• Bij gebleken wanbetaling.
• Bij te verwachten ingelast onderhoud of hoge verkeersintensiteit.
3.2 AANVULLENDE VOORWAARDEN
Voertuigen, vallend onder deze regeling, welke met inbegrip van de lading breder zijn dan 3.00
meter en/of hoger zijn dan 4.00 meter en/of langer zijn dan 18 meter dienen tevens in het bezit te
zijn van een ontheffing exceptioneel transport landbouwverkeer afgegeven door de provincie
Zeeland.
3.3 OPMERKING
Voor het rijden op toeleidende wegen, in beheer bij een andere wegbeheerder is in deze
gevallen ontheffing dan wel toestemming van de betreffende wegbeheerder vereist.
3.4 ALGEMENE VOORWAARDEN
De Regeling Landbouwverkeer vloeit voort uit artikel 10 lid 3 van de Algemene Voorwaarden
Westerscheldetunnel. Op het onder de Regeling Landbouwverkeer vallende verkeer zijn
behoudens deze regeling ook de Algemene Voorwaarden Westerscheldetunnel van toepassing.
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De verleende ontheffing ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om de redelijkerwijs
mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat aan de Westerscheldetunnel of aan
derden, als gevolg van de passage schade ontstaat.
Onregelmatigheden dienen onmiddellijk, telefonisch, te worden gemeld aan de operator (088 -996 9060).
HOOFDSTUK 4 KOSTEN
4.1 PASSAGEKOSTEN
Indien de aanvrager een jaarontheffing heeft, is voor de tunnelpassage door de Westerscheldetunnel het
tarief voor abonnementhouders, behorende bij de door het gebruikte voertuig categorie, zoals
aangegeven in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden Westerscheldetunnel verschuldigd.
Indien de aanvrager geen jaarontheffing heeft aangevraagd, is voor de tunnelpassage door de
Westerscheldetunnel het normale tarief, behorende bij de door het gebruikte voertuig categorie, zoals
aangegeven in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden Westerscheldetunnel, verschuldigd.
Betaling van de passagekosten is alleen mogelijk middels eenmalige machtiging en kan niet via een
abonnement (t-tag) worden verrekend.
Deze eenmalige machtiging wordt telkens verstrekt middels de vooraankondiging.
4.2 ADMINISTRATIEKOSTEN
Deze bedragen voor een ontheffing incidentele passage €10.--.
Deze bedragen voor een ontheffing jaarpassage €100.--.
De administratiekosten worden volgens artikel 4, onder 1 van Algemene Voorwaarden
Westerscheldetunnel vastgesteld.
HOOFDSTUK 5 PASSAGE
5.1 VOORAANKONDIGING
De transporteur bericht, met een formulier vooraankondiging, schriftelijk aan de N.V. Westerscheldetunnel
dat hij voornemens is een passage uit te voeren.
Deze melding kan per e-mail, landbouwverkeer@westerscheldetunnel.nl geschieden.
Deze melding dient op de laatste werkdag voor de nacht dat de passage zal plaatsvinden door de N.V.
Westerscheldetunnel te zijn ontvangen.
Het formulier vooraankondiging kan worden aangevraagd op bovenstaand e-mailadres dan wel door dit
te downloaden via de website www.westerscheldetunnel.nl.
Op het formulier vooraankondiging vermeldt de transporteur uitgebreid de gegevens van het voertuig dat
de passage zal verrichten, de datum, het tijdstip waarop, de rijrichting waarin het vervoer zal plaatsvinden
en op welke wijze de chauffeur bereikbaar is. Tevens dient een bankrekening te worden ingevuld en de
keuze of het formulier gebruikt wordt voor de aanvraag jaarontheffing, een incidentele passage of een
passage met reeds verleende jaarontheffing.
Indien de vooraankondiging niet volledig is ingevuld wordt voor het geplande vervoer geen
toestemming verleend.
Het formulier vooraankondiging is tevens een éénmalige machtiging aan de N.V. Westerscheldetunnel
tot het afschrijven van de kosten voor tunnelpassage. Daarom dient het aanvraagformulier te worden
ondertekend en dient het origineel altijd te worden gezonden aan bovenstaand e-mailadres.
In geval van een incidentele ontheffing: zie punt 2.2.1.
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5.2 PASSAGE VANUIT ZEEUWS VLAANDEREN
De operator bepaalt aan de hand van de op dat moment geldende omstandigheden of de passage
daadwerkelijk kan doorgaan.
De chauffeur neemt gekomen bij de slagboom aan de dienstinrit oost aan de Willemskerkeweg
telefonisch contact op met de operator van dienst (088-996 9060).
Indien, aan de hand van de op dat moment geldende omstandigheden, het vervoer op verantwoorde
wijze kan plaats vinden, kruist de operator de rechterrijstrook af, verleent hij toestemming en opent de
slagboom. De chauffeur maakt gebruik van de afgekruiste rechterrijstrook.
Na passage van de tunnel wordt het tunneltracé verlaten via de dienstweg richting de
Steendammeweg. Bij het passeren van de slagboom meldt de chauffeur, telefonisch, aan de
operator dat hij het tunneltracé heeft verlaten.
5.3 PASSAGE VANUIT DE RICHTING ZUID BEVELAND
De operator bepaalt aan de hand van de op dat moment geldende omstandigheden of de passage
daadwerkelijk kan doorgaan.
De chauffeur neemt gekomen bij de slagboom aan de dienstinrit aan de Steendammeweg telefonisch
contact op met de operator van dienst. Men dient te rijden via de Trenteweg, Steendammeweg.
De slagboom aan de Zeedijk is afgesloten voor alle verkeer.
Indien, aan de hand van de op dat moment geldende omstandigheden, het vervoer op verantwoorde
wijze kan plaats vinden, kruist de operator de rechterrijstrook af, verleent hij toestemming en opent de
slagboom. De chauffeur maakt gebruik van de afgekruiste rechterrijstrook.
Na passage van de tunnel wordt het tunneltracé verlaten via de dienstweg west richting de
Willemskerkeweg. Bij het passeren van de slagboom meldt de chauffeur, telefonisch, aan de
operator dat hij het tunneltracé heeft verlaten.
Teneinde het vervoer op een vlotte wijze te laten geschieden, zijn op het beheersgebied van de
N.V. Westerscheldetunnel, ter geleiding van het landbouwverkeer borden geplaatst.
Het landbouwverkeer dient deze borden te volgen.
HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN
6.1 BEËINDIGING OF SCHORSING
Een verleende ontheffing jaarpassage verliest haar geldigheid:
• Indien de transporteur of chauffeur aantoonbaar in strijd handelt dan wel aantoonbaar heeft
gehandeld in strijd met de in deze werkinstructie opgenomen richtlijnen.
• Indien de transporteur of chauffeur aantoonbaar in strijd handelt dan wel aantoonbaar heeft
gehandeld in strijd met de door de operator van de N.V. Westerscheldetunnel gegeven
aanwijzingen.
• Indien op het ingediende aanvraagformulier of op het formulier vooraankondiging
kennelijk opzettelijk onjuiste informatie is vermeld.
6.2 OVERGANGSBEPALING
Het contact met de operator dient telefonisch te geschieden via 088 996 9060.
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Route via Zuid Beveland:
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Vooraankondiging landbouwverkeer
Aanvraag Ontheffing incidentele tunnelpassage landbouwverkeer
Aanvraag Jaarontheffing tunnelpassage landbouwverkeer

Aanvrager:____________________________________ Adres:_____________________________
Woonplaats:____________________ Postcode:__________ Telefoon: _______________________
Klantnummer:__________________ E-mail:__________________ Fax nummer: _____________
Omschrijving voertuig

Hoogte

Breedte

Lengte

Categorie

Datum:___________________ Tijdstip:__________________ Rijrichting:_____________________
Bestuurder bereikbaar via:___________________________________________________________
Bijzonderheden:____________________________________________________________________
Aanvrager/ondergetekende verklaart dat het vervoer plaats zal vinden conform de Regeling
Landbouwverkeer en met inachtneming van de Algemene Voorwaarden Westerscheldetunnel.

Eenmalige machtiging

Aanvrager/ondergetekende machtigt hierbij de NV Westerscheldetunnel te Borssele tot het éénmalig
afschrijven van onderstaand bedrag van zijn of haar bankrekening.




€100,-- Administratiekosten ten behoeve van een jaarontheffing Tunnelpassage.
€ ____ voor de tunnelpassage (bedrag vermelden).
€10,-- Administratiekosten vermeerderd met €_____ voor de tunnelpassage (bedrag vermelden).
Aankruisen wat van toepassing is.

IBAN nummer
BIC nummer
Datum:_______________________
Handtekening:_________________(aanvrager)
Ontheffing
Vervoer verricht
Wel/niet verleend
Datum:____________________
Datum:______________________ Tijdstip:____________________
Handtekening:________________

Handtekening:_______________

Opmerkingen:____________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Stuur dit formulier naar landbouwverkeer@westerscheldetunnel.nl
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