
ruimtevoorjou.groningen.nl/venstertijden

alle informatie op:

Venstertĳdengebied?
  

Met een bedrĳfsauto 
of vrachtwagen de 
binnenstad in? 

Nieuwe regels voor 
laden en lossen



Ontheffing aanvragen 
= boete voorkomen

Wil je met een bedrijfs- of vrachtauto het venstertijdengebied in of uit? 
Vanaf 1 februari 2023 mag dat alleen tussen 05.00 uur en 12.00 uur. 
Buiten deze tijden heb je een ontheffing nodig. Zonder ontheffing loop 
je kans op een boete. Controle gebeurt door buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s) en vanaf het voorjaar van 2023 ook 
door ANPR-camera’s.

Kijk voor het aanvragen van een ontheffing op: 
gemeente.groningen.nl/ontheffing-binnenstad-en-autovrije-gebieden-aanvragen 

Met de ontheffing mag je het venstertijdengebied in- en uitrijden. 
Alleen om te laden en lossen óf voor het verlenen van diensten. 
Daarna moet de bedrijfs- of vrachtauto direct weer vertrekken. Langer 
parkeren kan op een parkeerplaats of in een parkeergarage, tegen 
betaling van het parkeertarief.

Heb je de bedrijfs- of vrachtauto op locatie nodig om de
werkzaamheden uit te voeren, dan mag je parkeren op een
parkeerplaats of op de stoep.       Let op: buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa's) bepalen ter plekke of dat wel echt 
nodig is. 

Een ontheffing is geen 
parkeervergunning



Niet zeker of je een bedrijfsauto of vrachtwagen hebt? 
Dat is snel gecheckt:

 Begint het kenteken van het voertuig met een B of een V? 
 Dan is het een bedrijfsauto of vrachtwagen
 Doe de online RDW-kentekencheck: ovi.rdw.nl
 
Als je inderdaad een bedrijfsauto of vrachtwagen hebt, zijn de 
nieuwe regels dus voor jouw voertuig van toepassing.

Bedrĳfsauto of vrachtwagen?
Check! 

Meer informatie

Kijk op ruimtevoorjou.groningen.nl/venstertijden, bel naar 
14 050 of WhatsApp naar 06 12 82 39 73. 

De uitbreiding van het venstertijdengebied voor bedrijfs- en 
vrachtauto's is onderdeel van het binnenstadsprogramma 
Ruimte voor Jou - aanpak binnenstad 050.

Meer informatie hierover is te vinden op ruimtevoorjou.groningen.nl. 
 



We zien te vaak dat bestelbusjes voetpaden of zelfs straten 
blokkeren bij het laden en lossen. Of vrachtwagens die in 
nauwe straten voor verkeersonveilige situaties zorgen voor 
voetgangers en fietsers. Daar gaan we wat aan doen: we 
vergroten het venstertijdengebied zodat bedrijfsauto’s en 
vrachtwagens straks alleen nog maar in de ochtend de 
binnenstad in en uit mogen. Hierdoor is er in de middag en 
avond minder verkeer en daardoor meer ruimte voor 
voetgangers en fietsers.  

Waarom zĳn er nieuwe regels?
  

Venstertijden zijn tijdstippen waarop bedrijfs- en vrachtauto’s 
toegang hebben tot (een gedeelte van) de stad om te laden en te 
lossen. Delen van de binnenstad, zoals de Grote Markt, Herestraat 
en Folkingestraat, hebben al jarenlang venstertijden.Vanaf 1 februari 
2023 breiden we dat gebied uit. Dan gelden er venstertijden 
binnen de hele Diepenring, bij winkelgebied Westerhaven en in de 
Sledemennerbuurt. De enige uitzondering is de route van 
Noorderhaven via Spilsluizen, Turfsingel richting het Schuitendiep.

Wat zĳn venstertĳden?
  



 

binnen-
stadspoot

grondlijn

Stationsgebied

Venstertijdengebied vanaf 
1 februari 2023 

Goed om te weten:
geen veranderingen 
voor personenauto’s



 

In het kort
  

Venstertijden in groter gebied: binnen de Diepenring, Westerhaven en 
Sledemennerbuurt
Vanaf 1 februari 2023
Voor bedrijfs- en vrachtauto’s 
In- en uitrijden tussen 05.00 – 12.00 uur 
Buiten deze tijden alleen met ontheffing

Winkeliers en horecaondernemers moeten hun bestellingen ’s   
ochtends in ontvangst nemen. Ook als ze dan nog niet open zijn.
Leveranciers en pakketbezorgers mogen straks alleen tussen 05.00 en 
12.00 uur de binnenstad in. 

Klus- en bouwbedrijven, glazenwassers en andere dienstverleners 
kunnen vanaf 12.00 uur niet meer zonder ontheffing naar een klusadres.

Met een bedrijfs- of vrachtauto van of naar een (bedrijfs)pand voor 
onderhoud of bouwwerkzaamheden? Na 12.00 uur alleen nog met 
ontheffing.

      Voor binnenstadsbewoners verandert bijvoorbeeld de bezorging van 
     bestellingen en pakketjes. Zo komt een nieuwe wasmachine alleen in 
     de ochtend. Ga je verhuizen en huur je daarvoor een bestelbus? 
     Regel dan een ontheffing. 

      Bij acute storingen/lekkages/verstoppingen moet de storingsdienst een 
    ontheffing aanvragen. Dat kan achteraf binnen 24 uur. Dus eerst de 
    storing verhelpen, dan ontheffing aanvragen.

Voor wie gelden de nieuwe regels?
  

Let op: Bewoners, bedrijven en instellingen in het venstertijdengebied 
kunnen per jaar kosteloos 12 onthef�ngen aanvragen. Voor eigen 
gebruik van een bedrijfs- of vrachtauto of voor een ander zoals de 
verhuizer, glazenwasser, schilder of aannemer. 


