
AANGETEKEND VERZENDEN. 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam. 

Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur, 

Coolsingel. 

Postbus 70012  

3000 KP Rotterdam.                                                                                       Rotterdam                                                                                                               

 

Onderwerp: verzoek om handhaving. 

Ons Kenmerk;  

 

Geacht college,Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur. 

 

Met deze brief verzoek ik u om handhaving van voertuigen meestal (buitenlandse) die zich niet aan de 

vereiste milieunormen cq verkeersbesluit houden. 

 

Feitelijke situatie; 

De Nederlandse transportsector heeft moeten investeren, om zich aan de milieunormen zoals U stelt 

in UW verkeersbesluit op de Maasvlakte te voldoen.  

  

Wat zijn de toegangseisen? 

 

 De Maasvlakte is voor dieselvrachtauto’s zwaarder dan 3,5 ton alleen nog toegankelijk wanneer:  

- deze een Euro VI motor hebben of wanneer deze niet ouder zijn dan 7 jaar én die op kenteken 

zijn gezet vóór 1 januari 2013 (datum eerste toelating tot de EU).  

- deze beschikt over een dag- of langdurige ontheffing 

- deze geregistreerd staat als “bijzonder voertuig” en niet ouder zijn dan 13 jaar (datum eerste 

toelating tot de EU). 

 

- Verplichte registratie voor alle vrachtauto’s die zich op de Maasvlakte bevinden. 

 

Overlast; 

Ik ondervind overlast van illegale voertuigen, die niet voldoen aan de door U gestelde 
toegangseisen. De zeer weinige controles hierop hebben weinig zin, omdar er nog steeds 
voertuigen op de Maasvlakte in de rondte rijden die daar niet horen te rijden. Onder anderen 
zogenaamde terminal trekkers, die zogezegd omgekentekend zijn,  maar toch 70 A 80 km per 
uur rijden,en de vuile Oost Europese trucks, en dit is concurrentievervalsing en dat is per wet 
verboden..  

 
Hoe vindt toezicht en handhaving plaats? 
 
De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de handhaving van het verkeersbesluit en de 
registratieverplichting. Handhaving is gebaseerd op cameratoezicht met automatische 
kentekenherkenning en via het houden van fysieke controles. Overtreders krijgen directe, 
volautomatisch een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Boetes voor het niet 
geregistreerd zijn worden in heel Europa geïncasseerd door een gespecialiseerd incassobureau. Het 
is daarom zaak vrachtauto’s met een niet-Nederlands kenteken te registreren bij gemeente Rotterdam 
en eventueel ontheffingen aan te vragen. 

 

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/verkeer-maasvlakte/#gen_id_1180-0
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/verkeer-maasvlakte/#gen_id_1180-0


 

 

Verzoek;  

Ik verzoek u dan ook om handhavend op te treden tegen deze illegale situatie, zodat er een eind komt 

aan de overlast die ik ondervindt. 

 

Termijn; 

Wij vragen u om binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit te nemen over dit verzoek om 

handhaving. Daarmee voorkomt u dat ik een beroep zal doen op de Wet dwangsom en beroep bij niet 

tijdig beslissen. 

 

Met vriendelijke groet, 

  


