Rechter: geen boete milieuzone
oordeelde dat de boete moest
worden gewijzigd naar 0 euro.
Daarmee geeft hij aan dat de
automobilist weliswaar fout zat,
maar vanwege de omstandigheden
niet hoeft te betalen.
Verscheurd
Aanduiding van de milieuzone op de
Graadt van Roggenweg. Diesels van
vóór 2001 mogen niet de stad in.
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UTRECHT

Deze krant berichtte afgelopen
zaterdag dat het CVOM na het
eerste bezwaar al 260 boetes
verscheurde. Veel bekeurden
hadden eveneens aangevoerd dat
ze meteen rechtsomkeer hadden
gemaakt, toen ze ontdekten dat ze
fout zaten.

FREKE REMMERS

Een automobilist die per ongeluk
tegen de geldende regels in de
Utrechtse milieuzone was
ingereden, hoeft van de
kantonrechter zijn boete daarvoor
niet meer te betalen.
De kantonrechter deed die
uitspraak al begin februari, maar
dat is na vragen van het AD nu pas
bekend geworden.
Het bezwaar van de overtreder was
eerst nog afgewezen door het
CVOM, de instantie die de
bezwaren behandelt. Daartegen
ging hij in beroep bij de
kantonrechter.
Het was de eerste en tot nu toe
enige uitspraak van een
kantonrechter over een boete voor
dieselauto's van voor 2001, die de
Utrechtse binnenstad inreden.
Deze automobilist deed dat op 14
mei 2015, twee weken nadat de
gemeente was gestopt met
waarschuwen en de eerste boetes
uitgedeeld werden.

Nog eens 935 mensen moesten
wel betalen, ofwel omdat hun
bezwaar volgens de officier van
justitie ongegrond was ofwel omdat
hun bezwaar niet-ontvankelijk werd
verklaard. Dat laatste gebeurt als
het bezwaar te laat is ingediend of
onvoldoende is beargumenteerd.
Mensen die alsnog moesten
betalen, kunnen nog naar de
rechter stappen. De automobilist
die op 14 mei verkeerd reed, heeft
dat dus gedaan, maar de uitspraak
biedt weinig houvast voor andere
bezwaarmakers.
De kantonrechter bekijkt dit soort
zaken altijd individueel. De
uitspraak biedt dan ook geen
jurisprudentie voor andere
overtreders.

Hij wilde iemand ophalen. Naar
eigen zeggen is hij direct na het
zien van het verbodsbord gestopt
om te kijken wat het betekende.
Toen hij zich realiseerde dat hij
daar niet mocht rijden met z'n oude
diesel, is hij direct omgekeerd.
De kantonrechter vond dat hij
daarmee goed had gehandeld en
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