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Van: provincie Drenthe

Verzonden: maandag 2 september 2019 13:53

Aan:

Onderwerp: FW: Aanvraag voor een vergunning

Bijlagen: DLN 2019 Kaart01.jpg; DLN 2019 Kaart02.jpg; DLN 2019 Kaart03.jpg; DLN 2019 

Kaart04.jpg; DLN 2019 Kaart05.jpg

 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: De Langste Nacht >  
Verzonden: maandag 2 september 2019 13:43 
Aan: provincie Drenthe <Post@drenthe.nl> 
Onderwerp: Aanvraag voor een vergunning 
 
Geacht College, 
 
Hierbij verzoeken wij u vergunning te verlenen tot het houden van een autopuzzelrit – een zgn. kaartleesrit -  met 
klassieke motorvoertuigen op twee of meer wielen (zgn. Oldtimers) op 09 en 10 november 2019. 
 
Het betreft een rit alleen voor clubleden en wordt georganiseerd door de Austin Healey Owners Club Nederland 
(AHOCN). 
 
De route zal voeren over de wegen zoals die op de bijgevoegde kaarten zijn aangegeven. 
 
Algemene gegevens: 
Aantal deelnemers, max. 40 klassieke automobielen (zgn. Oldtimers) Snelheid, max. 49.9 km/uur onderworpen aan 
de Nederlandse verkeersregels Reglement, Standaard Reglement NRF (Nederlandse Rittensport Federatie) en de 
normen van de Fehac (Federatie Historische Automobielclub) Verzekering deelnemers, Minimaal WA Verzekering 
organisatie, Van Lanschot (via NRF) 
 
De verklaringen van geen bezwaar van de burgemeesters van de gemeenten die we aandoen hebben we 
tegelijkertijd aangevraagd en deze zullen indien gewenst aan u worden verstrekt. Voor het gedeelte van de tocht in de 
andere Provincies hebben we vergunning aangevraagd bij het College van GS van die provincies. 
 
Voor uw medewerking zijn wij u bij voorbaat zeer erkentelijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namen de organisatie van De Langste Nacht 
 

 
 

 
tel.:  
E-mail:  
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Van:

Verzonden: donderdag 26 september 2019 11:53

Aan:

Onderwerp: RE: Aanvraag voor een vergunning

Geachte , 
 
Wij hebben uw aanvraag voor de te houden autopuzzelrit de Langste Nacht op 9 en 10 november 2019 ontvangen. 
Om uw aanvraag te kunnen afhandelen, verzoeken wij u de verklaringen van geen bezwaar van de betrokken 
gemeenten en een kopie van de verzekeringsverklaring aan ons te mailen.  
U heeft de routebeschrijving aan ons toegestuurd, graag horen wij van u wanneer gebruik wordt gemaakt van de 
betreffende routes. 
 
U mag de gevraagde gegevens onder vermelding van het zaaknummer 201902963 mailen naar post@drenthe.nl  
 
Bij voorbaat dank voor uw moeite. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Team Projecten Wegen en Vaarwegen 
 
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 

 
 
Westerbrink 1 
Postbus 122 
9400 AC  Assen 
T: (0592) 36 57 94 
E: post@drenthe.nl  
http://www.provincie.drenthe.nl/ 
 

 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: provincie Drenthe  
Verzonden: maandag 2 september 2019 13:53 
Aan: Coordinatieontheffingen < > 
Onderwerp: FW: Aanvraag voor een vergunning 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: De Langste Nacht >  
Verzonden: maandag 2 september 2019 13:43 
Aan: provincie Drenthe <Post@drenthe.nl> 
Onderwerp: Aanvraag voor een vergunning 
 
Geacht College, 
 
Hierbij verzoeken wij u vergunning te verlenen tot het houden van een autopuzzelrit – een zgn. kaartleesrit -  met 
klassieke motorvoertuigen op twee of meer wielen (zgn. Oldtimers) op 09 en 10 november 2019. 
 
Het betreft een rit alleen voor clubleden en wordt georganiseerd door de Austin Healey Owners Club Nederland 
(AHOCN). 
 
De route zal voeren over de wegen zoals die op de bijgevoegde kaarten zijn aangegeven. 
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Algemene gegevens: 
Aantal deelnemers, max. 40 klassieke automobielen (zgn. Oldtimers) Snelheid, max. 49.9 km/uur onderworpen aan 
de Nederlandse verkeersregels Reglement, Standaard Reglement NRF (Nederlandse Rittensport Federatie) en de 
normen van de Fehac (Federatie Historische Automobielclub) Verzekering deelnemers, Minimaal WA Verzekering 
organisatie, Van Lanschot (via NRF) 
 
De verklaringen van geen bezwaar van de burgemeesters van de gemeenten die we aandoen hebben we 
tegelijkertijd aangevraagd en deze zullen indien gewenst aan u worden verstrekt. Voor het gedeelte van de tocht in de 
andere Provincies hebben we vergunning aangevraagd bij het College van GS van die provincies. 
 
Voor uw medewerking zijn wij u bij voorbaat zeer erkentelijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namen de organisatie van De Langste Nacht 
 

 
 

 
 

E-mail:  
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Van: provincie Drenthe

Verzonden: maandag 30 september 2019 10:00

Aan:

Onderwerp: FW: Stukken zaaknummer 

Bijlagen: FEHAC-WA-polis-2019.pdf; vvgb Drenthe.pdf

 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: De Langste Nacht   
Verzonden: zaterdag 28 september 2019 13:40 
Aan: provincie Drenthe <Post@drenthe.nl> 
Onderwerp: Stukken zaaknummer 201902963 
 
Geachte  
 
Hierbij stuur ik u de gevraagde stukken voor zaaknummer 201902963 (aanvraag ontheffing voor autopuzzelrit "De 
Langste Nacht"), de verklaringen van de gemeenten en een afschrift van de verzekeringspolis. 
 
De verwachte doorkomst van de deelnemers door Drenthe zal zaterdag 09-11 tussen 16:00 en 23:00. 
 
Mocht u nog vragen hebben, bel of mail mij dan gerust even. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 

























 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201902963 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 

Austin Healey Owners Club Nederland 

 
5425VL30 

 

                   

       

                 

   

Assen, 1 oktober 2019 

Ons kenmerk  

Behandeld door  

Onderwerp: Ontheffing wegwedstrijd "De Langste Nacht" 2019, 9 en 10 november 2019 

                     

                    

Geachte , 

 

In uw aanvraag van 2 september 2019 verzoekt u de provincie Drenthe ontheffing te verlenen voor het 

houden van een kaartleesrit met klassieke motorvoertuigen, genoemd "De Langste Nacht" op 

zaterdag 9 november 2019 en zondag 10 november 2019. 

 

Wij delen u hierbij mee dat wij hebben besloten u ontheffing te verlenen. 

 

Deze ontheffing is verleend aan de Austin Healey Owners Club Nederland, en aan de deelnemers van 

de wegwedstrijd, en heeft alleen betrekking op het houden van een wegwedstrijd op wegen en 

wegvakken in beheer bij de provincie Drenthe, zoals aangegeven op de bij uw aanvraag behorende 

routekaart(en) en gelegen in de gemeente(n): 

- Aa en Hunze 

- Assen 

- Meppel 

- Noordenveld 

- Tynaarlo 

- Westerveld 

- De Wolden. 

 

De ontheffing geldt voor artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994.  

Dit besluit is genomen op grond van artikel 148, eerste lid, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994.  

U dient zich te houden aan bijgaande algemene voorschriften voor wegwedstrijden. 

 

Aan het hebben van deze ontheffing kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot andere 

eventueel, van de provincie en of gemeente, benodigde vergunningen of ontheffingen. 
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Voor het aanvragen van deze ontheffing is op grond van de geldende Belastingverordening provincie 

Drenthe een legesbedrag verschuldigd. U ontvangt voor de betaling hiervan een aanslag provinciale 

leges. 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel succes met de 

voorbereidingen van het evenement. 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

namens dezen,  

  

 

ing. H.F.M.J. van den Eerenbeemt,  

Teammanager Beheer Wegen en Vaarwegen  

 

 

Bijlagen:  

- Algemene voorschriften wegwedstrijd 

 

 

Afschrift digitaal aan: 

- het college van burgemeester en wethouders van de in deze ontheffing genoemde 

gemeente(n) 

- de commandant van de Politie Regionale Eenheid Noord-Nederland, district Drenthe 

- Politie Regionale Eenheid Noord-Nederland, district Drenthe.  

 

 

NB: 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan 

hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag 

van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een 

bezwaarschrift verwijzen wij u naar: www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure 

 

  



 

 

 

Algemene voorschriften wegwedstrijd 

 

1. Indien na ontvangst van de ontheffing de route, het tijdschema of het aantal deelnemers 

gewijzigd  wordt, dient de houder van de ontheffing zo spoedig mogelijk, maar tenminste vijf 

dagen vóór de  dag waarop de wedstrijd plaats vindt de volgende instanties in te lichten:  

a)  Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, telefoon 0592-365555 

b)  De Politie Regionale Eenheid Noord-Nederlanddistrict Drenthe te Assen,  

     telefoon 0900-8844; 

c)  Het college van burgemeester en wethouders van de in de ontheffing genoemde 

     gemeenten. 

 

2. Indien de wedstrijd/rit geen doorgang mocht vinden dient de houder van de ontheffing, 

tenminste één etmaal vóór de dag waarop de wedstrijd/rit zou hebben plaatsgehad, de  

onder 1. vermelde autoriteiten hiervan in kennis te stellen. 

 

3. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade, van zowel de organisatie als de 

deelnemers, dient gedekt te zijn door middel van een Wettelijke 

Aansprakelijkheidsverzekering. De organisatie en deelnemers worden toegelaten indien 

verzekerd in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen tegen schade 

welke uit het deelnemen van het motorvoertuig aan de wedstrijd kan voortvloeien. De 

organisatie dient de schriftelijke verklaring van de verzekeraar te overleggen 

 

4. Wanneer naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van Drenthe bijzondere omstandigheden 

het noodzakelijk maken de wedstrijd/rit geen doorgang te laten vinden, kan de ontheffing te 

allen tijde worden ingetrokken zonder dat de houder van de ontheffing en verdere 

belanghebbenden uit dien hoofde enigerlei aanspraak op schadevergoeding kunnen doen 

gelden. 

 

5. In de route mogen geen onbewaakte spoorwegovergangen zijn opgenomen. 

 

6. De in de route aanwezige, uit verkeerstechnisch oogpunt, gevaarlijke punten (bijvoorbeeld 

spoorwegovergangen, wegkruisingen etc.) moeten in overleg met de politie door de        

organisatoren van de wedstrijd/rit worden beveiligd. Aanwijzingen door de politie betreffende 

de verkeersveiligheid moeten terstond door de organisatie worden opgevolgd. 

 

7. Bij het door de organisatoren aanbrengen van oriëntatiepunten/controlemateriaal is het 

verwijderen of onzichtbaar maken van verkeerstekens, verkeersborden of andere 

aanduidingen verboden. Het plaatsen van oriëntatiepunten/controlemateriaal dient zodanig te 

geschieden dat het verkeer hierdoor niet in gevaar wordt gebracht. Gedurende de avond- en 

nachturen is het aandoen van controles in bebouwde kommen verboden. Zonder toestemming 

van de wegbeheerder/wegeigenaar mogen geen routeaanwijzingen met verf worden 

aangebracht op het wegdek. 

 

8. Gebruik van onverharde wegen of eigen wegen is slechts toegestaan indien hiertoe door de 

wegbeheerder/wegeigenaar (gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, 

waterschap, particulieren etc.) toestemming is verleend. De organisatie dient schriftelijk te 

verklaren dat bedoelde toestemming is verkregen, dan wel de schriftelijke toestemming van 

de wegbeheerder/wegeigenaar te overleggen.. 

 

9. Bij start- en finishplaats dienen alle deelnemende voertuigen buiten de rijweg op voor 

parkeren bestemde weggedeelten of terreinen geparkeerd te worden. 

 



 

 

 

10. De ontheffing is alleen rechtsgeldig indien de organisatoren van de wedstrijd/rit een verklaring 

van geen bezwaar of een evenementenvergunning hebben ontvangen van de besturen van 

de in de ontheffing genoemde gemeenten. 

 

11. Medewerk(st)ers van de organisatie die aanwijzingen geven aan het verkeer moeten zijn 

aangesteld als verkeersregelaar ingevolge de Regeling verkeersregelaars 2009. Tijdens de 

uitoefening van hun functie moeten de verkeersregelaars een jas of hes dragen, die voldoet 

aan de omschrijving in bijlage 2 van de Regeling verkeersregelaars 2009 
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Van:

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 10:19

Aan:

Onderwerp: Verleende ontheffing, Austin Healey Owners Club Nederland

Bijlagen: Ontheffing wegwedstrijd De Langste Nacht 2019, 9 en 10 november 2019.PDF

Geachte heer, mevrouw, 
 
Bijgaand ontvangt u de verleende ontheffing.  

Deze wordt tevens per post verzonden. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Team Projecten Wegen en Vaarwegen 
 
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 

 
 
Westerbrink 1 
Postbus 122 
9400 AC  Assen 
T: (0592)  
E: post@drenthe.nl  
http://www.provincie.drenthe.nl/ 
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Van:

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 10:16

Aan: Infrastructuur noord; 'postbus@gemeentenoordenveld.nl'; info@tynaarlo.nl; 

'info@assen.nl'; 'gemeente@aaenhunze.nl'; 'info@meppel.nl'; 

'info@gemeentewesterveld.nl'; 'gemeente@dewolden.nl'

Onderwerp: Verleende ontheffing, Austin Healey Owners Club Nederland

Bijlagen: Ontheffing wegwedstrijd De Langste Nacht 2019, 9 en 10 november 2019.PDF

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Bijgaand ontvangt u de ontheffing verleend aan de Austin Healey Owners Club Nederland, ten behoeve van een 

kaartleesrit op 9  en 10 november 2019.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Team Projecten Wegen en Vaarwegen 
 
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 

 
 
Westerbrink 1 
Postbus 122 
9400 AC  Assen 
T: (0592)  
E: post@drenthe.nl  
http://www.provincie.drenthe.nl/ 
 

 

 

 
 
 
 




