
Checklist inritvergunningen 
Een inrit is een uitweg vanaf particulier of bedrijfsterrein naar de openbare weg. Ook wel uitweg 
genoemd. Vanaf het perceel kan een toegang naar de openbare weg gemaakt worden, mits deze niet 
strijdig is met de geldende regels. Hiervoor onderstaande checklist. Kijk voor de zekerheid altijd de 
meest actuele versie van de regels: het toetsingskader inritten.  
 
Voordat de inrit wordt aangelegd, moet een inritvergunning in bezit zijn. Voor het aanleggen zelf, 
gelden ook uitvoeringsregels. Zie hiervoor ook het toetsingskader inritten. 
 
Indieningsvereisten 

Is de locatie van de inrit aangegeven, inclusief maatvoering en herkenningspunten?  
Is een eventuele watergang of fietspad aangegeven op de tekening?  
Is de afstand tot de zijdelingse perceelgrens op tekening aangegeven?  
Is de afmeting van de nieuwe uitweg, of de wijzigingen aangegeven?  
Is aangegeven welke materialen gebruikt worden?  
Is aangegeven welke obstakels in de weg staan, indien de uitrit wordt aangelegd? 
Denk hierbij aan bomen, lantaarnpalen en nutsvoorzieningen. 

 

 
Toetsingsgronden 

Vraag Ja 
(akkoord) 

Nee 
(aanpassen*) 

Is op eigen terrein voldoende ruimte om te parkeren? (ter info: de 
afmetingen voor parkeren op eigen terrein zijn 3 bij 6 meter) 

  

Is er voldoende manoeuvreerruimte? 
- Vanaf de openbare weg om de inrit te bereiken? 
- Op eigen terrein om de parkeergelegenheid te bereiken 

en te verlaten? 

  

Vanuit de uitweg is voldoende zicht op de weg?   
De inrit past binnen het geldende inrichtings-, bestemmings- 
en/of beeldkwaliteitsplan? 

  

 
Vraag Ja 

(aanpassen*) 
Nee 
(akkoord) 

Komt de inrit van het perceel uit op een kruispunt of binnen 5 
meter daarvan? 

  

Worden bij het gebruik van de inrit andere weggedeelten 
gebruikt? Bijvoorbeeld een fietspad? 

  

Komt de inrit uit op een oversteekplaats?   
Wijkt de inrit af van andere inritten in de straat?   
Staan er bomen op de beoogde locatie van de inrit?   
Wordt door de aanleg of de fundering van de inrit schade 
toegebracht aan een boom of boomwortels? 

  

Ligt er een openbare parkeerplaats voor de beoogde locatie van 
de inrit? 

  

Ligt de inrit dichter dan 2 meter van de buitenzijde van de stam 
van een boom? 

  

Wordt door de aanleg of het hebben van een inrit de afwatering 
van openbaar gebied belemmerd? 

  

Wordt door de aanleg of het hebben van een inrit de afwatering 
van aanliggende voorzieningen of particulier terrein belemmerd? 

  

Wordt de doorstroming van het verkeer beperkt door de inrit?    
Wordt door het aanleggen of het hebben van de inrit het in- en 
uitrijden van naastgelegen inritten of garages belemmerd? 

  

Tast de nieuwe inrit de ruimtelijke belevingswaarde of aanzien 
van de straat aan? Voorbeeld: u vraagt een 2e inrit bij uw woning 
aan 

  

Komt de inrit uit op een groenvoorziening of veroorzaakt de inrit 
reststukken groen? 

  

 


