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Instemming kabels en leidingen telecom
('s-Gravenzandelaan 181)

AANVRAAG
Op 18 augustus 2020 hebben wij van [Geanonimiseerd], een aanvraag ontvangen.
Het betreft een aanvraag voor een instemming voor het realiseren van een aansluiting ter hoogte van de 's
Gravenzandelaan 181 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 28 september 2020 tot
en met 13 januari 2021.
BEOORDELING
In artikel 4 van de Telecommunicatieverordening 2011 gemeente Den Haag is bepaald welke gegevens de
aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk aan het college van burgemeester en
wethouders dient te verstrekken. De door de aanbieder verstrekte gegevens voldoen aan de vereisten,
zodat met de melding onder voorschriften kan worden ingestemd.
In artikel 7 lid 2 van de Telecommunicatieverordening 2011, is bepaald dat het college nadere regels kan
stellen omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en
opruiming van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de
voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken.
Het college heeft op grond van dit artikel (nog) geen nadere regels voor de bovengenoemde
werkzaamheden gesteld.
Voor het leggen van een leiding op, aan, in, boven of onder de weg op grond van artikel 2:10A lid 1 van
de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag is er instemming van het college
nodig. In lid 5 van voornoemd artikel is bepaald dat het college nadere regels stelt voor het leggen van
leidingen.
Voor het aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg op grond van artikel 2:11 lid 1
van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV) is er instemming
van het college nodig.
In artikel 2:11 lid 4 APV is bepaald dat het college nadere regels kan stellen voor het aanleggen,
beschadigen, opbreken en veranderen van een weg.
Het college heeft zowel op grond van artikel 2:10A lid 5 als artikel 2:11 lid 4 APV nadere regels gesteld.
Nu er (nog) geen nadere regels door het college zijn gesteld op grond van het eerder genoemde artikel 7
lid 2 van de Telecommunicatieverordening 2011 gemeente Den Haag en het noodzakelijk is dat bij
werkzaamheden op grond van de Telecommunicatieverordening aan bepaalde regels wordt voldaan,
wordt aansluiting gezocht bij de door het college gestelde regels op grond van de artikelen 2:10A lid 5 en
artikel 2:11 lid 4 APV.
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Dit betekent dat in dit geval de nadere regels gelden die op grond van de artikelen 2:10A lid 5 en artikel
2:11 lid 4 APV door het college zijn gesteld voor werkzaamheden zoals genoemd in artikel 2:10A eerste
lid en artikel 2:11 tweede lid APV.
Advies:
Met het oog op de af te wegen belangen hebben wij advies ingewonnen.
Wij hebben op 20 augustus 2020 de aanvraag aan de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken,
stadsdeel Centrum (hierna: wegbeheerder) voor advies over hinder voor de omgeving of inbreuk op het
doelmatig onderhoud en beheer van de weg voorgelegd.
Op 2 september 2020 heeft de wegbeheerder aangegeven akkoord te zijn met de gevraagde instemming
onder de voorwaarden zoals vermeld in de voorschriften.
Conclusie:
Wij zullen de gevraagde instemming verlenen.
Gelet op artikel 5:4, lid 1 onder b van de Telecommunicatiewet.
BESLUIT
Wij besluiten:
I.

aan [Geanonimiseerd] de gevraagde instemming ten behoeve van het realiseren van een
aansluiting ter hoogte van de 's Gravenzandelaan 181 in Den Haag, conform de bij dit besluit
behorende tekening, te verlenen;
dat deze instemming geldig is van 28 september 2020 tot en met 13 januari 2021;
dat de aanvraag en de bij de aanvraag om instemming overgelegde tekening onderdeel uitmaakt
van deze instemming, voor zover er daarin geen veranderingen zijn aangebracht;
aan deze instemming voorschriften te verbinden.

II.
III.
IV.

VOORSCHRIFTEN
De door het college ingevolge artikel 2:10A lid 4 en 5 en artikel 2:11 lid 4 APV vastgestelde nadere
regels en voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.
Zie voor nadere regels en voorwaarden: www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken.
Zoek op RIS nummers: 170839, 170843 en 170844.
1.

voor aanvang van de werkzaamheden dient de wegbeheerder door middel van het
meldingensysteem LTC Meldingen en Vergunningen in kennis te worden gesteld;

2.

het werk moet worden uitgevoerd binnen de in deze instemming vastgestelde periode;

3.

voor het aansluiten van het pand dient u op de bouwplaats van de bouwer te graven, hiervoor
moet u afstemmen met de bouwer.

Voorts wijzen wij nog op het volgende:
1.

het college van burgemeester en wethouders is bevoegd bij overtreding van de voorschriften
bestuursdwang toe te passen dan wel een last onder dwangsom op te leggen;

2

deze instemming is alleen van toepassing op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte
tekeningen aangegeven werkzaamheden. Voor afwijkingen of veranderingen dient u zich in
verbinding te stellen met de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel
Centrum;
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3.

door het verlenen van deze instemming wordt niet vooruit gelopen op enige andere door de
gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening met betrekking tot de
onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing;

4.

oplevering van de werkzaamheden volgens deze instemming vindt plaats binnen 5 dagen na
gereedmelding van die werkzaamheden. Hiertoe dient de instemminghouder contact op te
nemen met de wegbeheerder zoals genoemd in voorschrift 1. Verlenging van deze termijn
kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Gemeente Den Haag.

5.

voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging verwijzen wij u naar het gemeentelijk
Bodem Informatie Punt (BIP) dat bereikbaar is per e-mail bodeminformatiepunt@denhaag.nl.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:
[Geanonimiseerd]
Afdruk aan:
- 1* DPZ / Wegbeheer Centrum
BEZWAARSCHRIFT
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.
Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft
hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.
E-mailen kan niet.
Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:
Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG
Vermeld in uw bezwaarschrift:
naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit
mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.
Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring
(volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.
Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.
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STADSBEHEER DEN HAAG
OPLEVERINGSFORMULIER
Dossiernummer : BWT-01488IBA20
DEGENERATIEKOSTEN

materialen1)

PROJECTNR.

T

TEKENIN
G
NR./CODE

ADRES

K

S

afmetingen sleuf
A

lengte

breedte

oppervlakte

BWT-01488IBA20

5

Dossiernummer : BWT-01488IBA20
BEHEERKOSTEN EN ONDERHOUDSKOSTEN

materialen1)

PROJECTNR.

T

TEKENING
NR./CODE

ADRES

K

afmetingen sleuf
S

A

lengte

breedte

.. / .. / ..

Opleveringsdatum

Binnen 6 maanden na opleveringsdatum (her)straten door Stadsbeheer
STADSBEHEER

ja/nee

AANVRAGER

Stadsdeel

:

Naam

:

Beheerder

:

Afd. Regio

:

Handtekening

:

Handtekening

:

oppervlakte
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Kennisgeving aanvang gebruik openbare weg
Behorend bij [01488IBA20]01488IBA20
Dit formulier minimaal 3 dagen voor aanvang werkzaamheden via fax verzenden naar de
wegbeheerder van het betreffende stadsdeel.
Faxnummers Dienst Stadsbeheer - stadsdelen:
Centrum
070- 353 6390
Escamp
070- 353 5975
Haagse Hout 070- 353 5858
Laak
070- 353 7734

Leidschenveen-Ypenburg
Loosduinen
Scheveningen
Segbroek

070- 353 6140
070- 353 7922
070- 353 5657
070- 353 5754

Aanvangsdatum gebruik openbare weg:

Exacte locatie aanvang werkzaamheden:
(straat en huisnr.)

Geplande duur van de totale werkzaamheden:

Naam en bedrijf van de
contactpersoon / toezichthouder:
Telefoonnummer contactpersoon:
Mobielnummer contactpersoon:

06-

Bedrijf dat de werkzaamheden uit gaat voeren:

Bewoners/bedrijven geïnformeerd:

Ja / Nee *

* Indien ja: s.v.p. een kopie van de betreffende informatie met dit bericht meesturen.
Datum kennisgeving: __________________________________ 2020
Handtekening vergunninghouder of gemandateerde1

1

Indien de gemandateerde een ander is dan de contactpersoon of toezichthouder zoals hierboven vermeld
dan s.v.p. hieronder de naam, het bedrijf en het telefoonnummer van deze persoon vermelden:
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Kennisgeving beëindiging gebruik openbare weg
Behorend bij [01488IBA20]
Dit formulier uiterlijk op de dag van beëindiging werkzaamheden via fax verzenden naar de
wegbeheerder van het betreffende stadsdeel.
Faxnummers Dienst Stadsbeheer - stadsdelen:
Centrum
070- 353 6390
Escamp
070- 353 5975
Haagse Hout 070- 353 5858
Laak
070- 353 7734

Leidschenveen-Ypenburg
Loosduinen
Scheveningen
Segbroek

070- 353 6140
070- 353 7922
070- 353 5657
070- 353 5754

Datum beeindiging gebruik openbare weg:

Straten waar daadwerkelijk werkzaamheden zijn
uitgevoerd:

(Voorstel) opleveringsdatum openbare weg *: duur
van de totale werkzaamheden:
Naam contactpersoon / toezichthouder voor de
oplevering:
Telefoonnummer contactpersoon:
Mobielnummer contactpersoon:

06-

* Oplevering dient zoals genoemd in de vergunningvoorwaarden plaats te vinden aan de wegbeheerder
van het betreffende stadsdeel.
Datum kennisgeving: __________________________________ 2020
Handtekening vergunninghouder of gemandateerde2

2

Indien de gemandateerde een ander is dan de contactpersoon of toezichthouder zoals hierboven vermeld
dan s.v.p. hieronder de naam, het bedrijf en het telefoonnummer van deze persoon vermelden:

