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Bijzonder mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

ontheffingen milieuzone Verkeersbesluit gemeente Haarlem   
 
Besluit van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem d.d.  
26 oktober 2021, kenmerk 2021/529978, inhoudende mandaatverlening en machtiging 
aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake ontheffingverlening in het kader 
van het Verkeersbesluit instellen milieuzone voor vrachtverkeer Haarlem.  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,  

 
Gelet op 
- Artikel 86d, zesde lid, onder b van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 

1990; 
- Artikel 149 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 62 en 

87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; 

- Verkeersbesluit instellen milieuzone voor vrachtverkeer Haarlem, zoals dat namens 
ons is vastgesteld bij besluit van 22 juni 2021, nr. 2021-187121; 

- artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht en gezien de schriftelijke instemming 

van de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van 15 
september 2021, kenmerk MD2021101INSTAC ; 

- artikel 10:6 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en het Ontheffingenbeleid 
milieuzone dat namens ons is vastgesteld bij besluit van 22 juni 2021, kenmerk 

2021/313418; 
Besluiten vast te stellen het navolgende:  
 
Artikel 1 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
1. Verkeersbesluit: Verkeersbesluit instellen milieuzone voor vrachtverkeer Haarlem van 

het College van de gemeente Haarlem, zoals vastgesteld d.d. 22 juni 2021, nr. 2021-

187121;  
2. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: uitvoeringsorganisatie van het Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat.  
 
Artikel 2 
1. De bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen ten aanzien van een ingestelde 

milieuzone, voor zover passend binnen artikel 5 van het Ontheffingenbeleid 
milieuzone, wordt gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. 

2. De algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt gemachtigd tot 
het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in het 
eerste lid bedoelde werkzaamheden.  

 

Artikel 3 
De algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan met betrekking tot 
zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één 
of meer onder hem ressorterende functionarissen. 
 
Artikel 4 
Dit besluit wordt aangehaald als Bijzonder mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland ontheffingen milieuzone Verkeersbesluit gemeente Haarlem. 
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het Gemeenteblad 

waarin het wordt geplaatst.  
  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van   26 oktober 2021. 

 
 

de secretaris,                                     de burgemeester, 

 
 
 
 

mr. C.M. Lenstra   drs. J. Wienen 
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Bijlage behorende bij het Bijzonder mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland ontheffingen milieuzone Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone 

dieselvrachtauto’s Haarlem 2022 
 

I Ontheffingenbeleid milieuzone, besluit van 22 juni 2021 


