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AANVRAAG 

Op 11 april 2022 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen. 

 

Het betreft een aanvraag voor een instemming voor het ontgraven van een gasleiding en het herstellen van 

de bekleding en de meetpunten en het realiseren van verkeersmaatregelen ter hoogte van de Meppelweg 

in Den Haag.  

 

De werkzaamheden worden verricht ter hoogte van de Meppelweg 803 in Den Haag; 

 

De tijdelijke verkeersmaatregelen worden geplaatst op de volgende locaties in Den Haag: 

- Meppelweg, ter hoogte van perceelnummer 106 en aan de overkant van perceelnummer 106; 

- Hoek Dedemsvaartweg/Meppelweg; 

- Dedemsvaartweg ter hoogte van perceelnummer 41-101; 

- Dedemsvaartweg tussen perceelnummer 803-885. 

 

De aanvraag is ingediend voor de periode van 9 mei 2022 tot en met 9 augustus 2022.  

 

BEOORDELING 

De aanvraag is getoetst aan de weigeringsgronden genoemd in artikel 2:11, lid 7 van de Algemene 

plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV). Uit de toets is komen vast te staan 

dat de gevraagde instemming onder voorschriften kan worden verleend. 

 

Advies: 

Met het oog op de af te wegen belangen hebben wij advies ingewonnen. 

 

Wij hebben op 12 april 2022 de aanvraag aan de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken, stadsdeel 

Escamp (hierna: wegbeheerder) voor advies over hinder voor de omgeving of inbreuk op het doelmatig 

onderhoud en beheer van de weg voorgelegd.  

 

Op 18 mei 2022 heeft de wegbeheerder aangegeven akkoord te zijn met de gevraagde instemming onder 

de voorwaarden zoals genoemd in de voorschriften. 

 

 

 

 

Bij mail van 19 mei 2022 heeft de  [Geanonimiseerd] aangegeven akkoord te zijn met de voorwaarden 

zoals gesteld door de wegbeheerder. 
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Conclusie: 

Wij zullen de gevraagde instemming verlenen. 

 

Gelet op de artikelen 2:10A lid 1 en 2:11 lid 1 APV. 

 

BESLUIT 

Wij besluiten: 

 

I.          aan [Geanonimiseerd] de gevraagde instemming voor het ontgraven van een gasleiding en het 

herstellen van de bekleding en de meetpunten en het realiseren van verkeersmaatregelen ter 

hoogte van de Meppelweg 803 in Den Haag, conform de bij dit besluit behorende tekeningen, te 

verlenen; 

II.  dat de werkzaamheden worden verricht ter hoogte van de Meppelweg 803 in Den Haag; 

III. dat de tijdelijke verkeersmaatregelen worden geplaatst op de volgende locaties in Den Haag: 

- Meppelweg, ter hoogte van perceelnummer 106 en aan de overkant van perceelnummer 

106; 

- Hoek Dedemsvaartweg/Meppelweg; 

- Dedemsvaartweg ter hoogte van perceelnummer 41-101; 

- Dedemsvaartweg tussen perceelnummer 803-885; 

IV. dat deze instemming geldig is van 19 mei 2022 tot en met 9 augustus 2022; 

III. dat de aanvraag en de bij de aanvraag om instemming overgelegde tekening(en) onderdeel 

uitmaken van deze instemming, voor zover er daarin geen veranderingen zijn aangebracht; 

IV. aan deze instemming voorschriften te verbinden. 

 

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 de aanvang van de werkzaamheden dient de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken 

van stadsdeel Escamp door middel van het meldingensysteem LTC Meldingen en 

Vergunningen in kennis te worden gesteld, dit inclusief een bewonersbrief en per fase met 

update planning; 

 

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

 

3. de afzetting van het project zodanig inrichten dat, trottoir >1,50 m aan een zijde bereikbaar 

blijft; 

 

4. fietsstrook dient bereikbaar te blijven; 

 

5. informeren en afstemmen met groot onderhoud asfalt Meppelweg [Geanonimiseerd]  

 

6. geen werkzaamheden in de groenzone of opslag materialen uitvoeren zonder toestemming 

G[Geanonimiseerd].; 

 

7. wijzigingen of aanpassingen van de inrichting terrein moet in overleg met Groenbeheerder 

geschieden; 

 

8. uiterlijk iedere vrijdag voor 14.00 uur de restmaterialen en afval afvoeren naar erkende 

verwerker en terrein schoon en netjes achterlaten; 

 

9. na het gereedkomen van de werkzaamheden schouw een week van tevoren plannen met 

wegbeheerder. 

 

http://www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken
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Voorts wijzen wij nog op het volgende: 

 

1. overtreding van enig voorschrift is op grond van artikel 6.1 APV een strafbaar feit, welke 

wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie; 

 

2. 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; 

 

3. deze instemming is alleen van toepassing op de bij deze instemming behorende gewaarmerkte 

tekening aangegeven werkzaamheden. Voor afwijkingen of veranderingen dient u zich in 

verbinding te stellen met de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel 

Escamp; 

 

4. 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; 

 

5. 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; 

 

6. voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging verwijzen wij u naar het gemeentelijk 

Bodem Informatie Punt (BIP) dat bereikbaar is per email bodeminformatiepunt@denhaag.nl; 

 

7. Afzetten conform CROW96B.  

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag, 

namens deze: 

 

[Geanonimiseerd] 

 

Afdruk aan: 

 

- 1* DPZ / Wegbeheer Escamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bodeminformatiepunt@denhaag.nl

