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Uw kenmerk
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Datum
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Onderwerp

Ontheffing geluidhinder voor nachtelijke werkzaamheden
(Lijnbaan, Noord rilest Buitensingel en Koningin Emmakade)

AAi\"VRAAG
Op 19 juni 2019 hebben wij van de heer E. Jobse, namens 'HTM Personenvervoer N.V.', een aanvraag
ontvangen.

Het betreft een aanvraag voor een ontheffing geluidhinder voor nachtelijke werkzaamheden ter hoogte
van de Lijnbaan, Noord West Buitensingel en Koningin Emmakade in Den Haag ten behoeve van
werkzaamheden aan de trambaan. De aanvraag is ingediend voor de periode 29 juli 2019 tot en met 27
augustus 2019.

BEOORDELING
De aanvraag is getoetst aan de beleidsuitgangspunten en artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke
verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV). Uit de toets is komen vast te staan dat de
gevraagde ontheff,rng kan worden verleend.

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

Wij hebben op 26 juni 2019 de aaîvraag 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 27 juni 2019 heeft de wegbeheerder aangegeven akkoordte zijn met de gevraagde ontheffing.

Conclusie:
Wij zullen de gevraagde ontheffing verlenen.
Gelet op artikel4:6 APV

lnlichtingen bij

Doorkiesnr

P. Dijkhuizen

(070) 3s3 69 06

Afdeling

Fax

Vergunningen en Handhaving
Bezoekadres

E-mail

Loudonstraat 95

apv-vergunningen@denhaag.nl
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BESLUIT
'Wij besluiten:

HTM Personenvervoer N.V, de gevraagde ontheffing geluidhinder voor nachtelijke
werkzaamheden ter hoogte van de Lijnbaan, Noord West Buitensingel en de Koningin
Emmakade in Den Haag ten behoeve van werkzaamheden aan de trambaan, te verlenen;
dat deze ontheffing geldig is voor de periode van 29 ju'li 2019 tot 27 augustus 2019;
dat de aanvraag en het bij de aanvraag om ontheffing voor nachtelijke werkzaamheden overlegde
"onderzoek nachtelijke werkzaamheden onderhoud trambaan" onderdeel uitmaakt van deze

I.

aan

il.
ilL

ontheffing;
aan deze ontheffing de volgende voorschriften te verbinden, welke mede van toepassing zijn op
in opdracht van ontheffinghouder door derden te verrichten werkzaamheden als waaloor de
ontheffing is verleend.

ry.

VOORSCHRIFTEN

1.

bij het verrichten van de bovenomschreven werkzaamheden dienen ter voorkoming van
geluidhinder de, naar de op dat moment bestaande inzichten, best uitvoerbare technieken te
worden toegepast, zodat de uitvoering op de voor de omgeving minst benvaarlijke wijze zal
plaatsvinden;

2.

onverminderd het vorenstaande dient in het kader van bedoelde werkzaamheden, voor zover
mogelijk en uit een oogpunt van het voorkomen van geluidhinder noodzakelijk, electrische en
hydraulische apparatuur te worden gebruikt;

3.

bij het verrichten van de nachtelijke werkzaamheden dient de plaatsing van bouwapparatuur en
vrachtwagens en dergelijke, alsmede het verrichten van activiteiten zoals het vullen van de
vrachtwagens met stenen e.d., steeds op de voor omwonenden minst benvaarlijke wijze te
geschieden;

4.

ontheffinghouder dient, indien de genoemde werkzaamheden tussen 24.00 en 06.00 uur worden
verricht, tijdig voorafgaande aan de werkzaamheden de belanghebbenden in kennis te stellen van
aanvang, duur en aard van de werkzaamheden, alsmede vervolgens desgevraagd met de
belanghebbenden in overleg te treden over de wijze waarop deze op de voor omwonenden minst
bezwaarlijke wij ze kunnen plaatsvinden;

5.

ontheffinghouder dient uiterlijk 24 urtn voor de aanvang van de genoemde werkzaamheden
hiervan de Nationele Politie, Eenheid Den Haag, telefonisch 0900-8844, in kennis te stellen ter
zake van onder meer:
de locatie waar de nachtelijke werkzaamheden zullen plaatsvinden;
de datum en het tijdstip waarop de werkzaamheden plaatsvinden;
de aard en de duur van de werkzaamheden;
de eventuele maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming van geluidshinder;
de voorlichting die ter zake reeds aan omwonenden heeft plaatsgevonden en eventueel

a.
b.
c.
d.
e.

nog verder zal plaatsvinden.

t9

a

J

Den Haag

6. nachtelijke werkzaamheden met een hoge (piek) geluidsbelasting boven 60 dB (A) dienen zoveel
mogelijk buiten het tijdsbestek van 01.00 uur tot 04.00 uur, te worden uitgevoerd.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

Senior medewerker Vergunningen,

i,Lr
i

t

M.D. Shamlal

Afdruk aan:

-

7* DPZ / V/egbeheer Centrum
1* Centrale Meldkamer Politie Haaglanden

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.nllbezwaar. U heeft
hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/berwaar vindt u meer informatie.
E-mailen kan niet.
Beschikt u niet over internet, dan kunt u het benvaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:
Burgemeester en wethouders van Den Haag,

AWB / berwaar.
Postbus 12 600
25OO DJ DEN IIAAG

Vermeld in uw benvaarschrift:
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 bezvvaar.

Dient u namens iemand anders hetbezvvaar 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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Advies \Megbeheerder 00045now19

Van

P. Dijkhuizen

Datum

27 juni20l9

Advies

Akkoord

Voorwaarden

Gemeente Den Haag

f)ienst Stadsbeheer

HAND HAVINGS ORGANISATIE
Retouradres: Postbus 12651,2500 DP Den Haag

[Jw brief van

Aan
Advies: Wegbeheerder Centrum

Uw kenmerk
Ons kenmerk

BWT-00045NOW19
Aantal bülagen
Datum

26 juni2019
Onderwerp

werkzaamheden aan de trambaan ter hoogte van de Lijnbaan, Noordwest Buitensingel en
Koningin Emmakade van 29 juli 2019 tot en met 27 augustus 2019

Hierbij verzoek ik u binnen twee weken na daglekening van deze brief te adviseren m.b.t.

Locatie
Dossiernr
Omschrijving

:Lijnbaan|

:00045NOV/19
: werkzaamheden aan de trambaan ter hoogte van de Lijnbaan,
Noordwest Buitensingel en Koningin Emmakade van 29 juli2019 tot en met 27 augustus

20t9
Datum

indiening

: 19 juni2019

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Medewerker vergunningen,

P. Dijkhuizen

lnlichtingen bij

Doorkiesnr

P. Dijkhuizen

(070) 353 69 06

Afdeling

Fax

Vergunningen en Handhaving
Bezoekadres

E-mail

Loudonstraat 95

nel. dij khui zen@denhaa g. nl

HTM

Postadres

HTM Personenvervoer N.V

Dienst Stadsbeheer

i'en wethouelers

Postbus 28503

trtS

2502 KM Den Haag

Bezoekadres

Duurzaamheid en Leefomgeving
Afdeling Vergunning en Handhaving

Afdeling SAM/lngenieursbureau

E-mailadres:
vergunn ingendl@denhaag. nl

2595 AA Den Haag

Koningin Julianaplein 1 0

Tel. +31 (0)70 3848484

Datum
1

9-06-201

I

Uw brief van / kenmerk

Behandeld door

tP201 9-025

E. Jobse

Betreft

Ons kenmerk

E-mail

Aanvraag nachtvergunning

tP201 9-025

e.jobse@htm.nl

Project Lijnbaan

- NW Buitensingel

Geachte heer, mevrouw,
Op maandag 29 juli 2019 wil de HTM starten met de uitvoering van het project Lijnbaan

-

NW Buitensingel, met nr. 034-

026, voor het vervangen van het spoor aan de Lijnbaan, NW Buitensingel en Kon Emma kade in Den Haag. Het betreft de

vervanging van spoor in ballast en beton dat gepland staat van 28-juli tot 6 september. Zie bijgevoegd de tekeningen
met de scope van de werkzaamheden.
Daq- en nachteliike werkzaamheden
Er zal zo veel als mogelijk op de dag worden gewerkt, maar om de tram niet te hinderen en onveilige situatie te
voorkomen moeten sommige werkzaamheden in de nacht buiten de tramexploitatie worden uitgevoerd.

Aard van de nachteliike werkzaamheden
De nachtelijke werkzaamheden bestaan uit: verkeersmaatregelen aanbrengen, uitschakelen bovenleiding, doorslijpen

rails, uithijsen oude spoorstaven en in een container laden voor afvoer, uithijsen en inbouwen nieuwe rails, storten onderen bovenlaag beton, lassen rails en asfalteren. Bij deze nachtelijke werkzaamheden zal gebruik worden gemaakt van een
kraan-containerwagens, mastenwagen, lasapparaten, slijpmachines, slagmoersleutel, aggregaat.
Uitvoeringsnachten in juli en augustus 2019 zijn

wk

nachten *)

31

zondagnacht

4-aug

31

5-aug
6-aug

32

zaterdagnacht
zondagnacht
maandagnacht

Datum
29-jul

Aantal
1

1
1
1

.>¿

7-aug

32

8-aug
9-aug

32

O-aug

32

1 1 -aug

.t¿

12-aug

32

1

32

dinsdagnacht

1

woensdagnacht
Donderdagnacht
vrijdagnacht
zaterdagnacht
zondagnacht

1
1

1
1
1

Werkzaamheden
Verkeersmaatregelen aanbrengen: wegmarkering,
verkeersborden en barriers
Uitschakelen bovenleiding, aanbrengen mantelbuis
Afwerken zandbed, aanbrengen spoor op monoliggers
Uitgraven cunet en aanbrengen bekabeling, buizen en
fundatie wisselkast aanbrengen spoor op monoliggers
Stellen rail en bevestigingen. Aansluiten wisselbakken
Lichten, schiften, onderprofiel brengen
Doormeten kabels
Aanbrengen dilatatievoegen, aanbrengen lasverbinding
Aanbrengen ballastmateriaal
Aanbrengen seinen, aanbrengen lassen
Aanbrengen lassen
Proeftram, aanbrengen lassen, compleet nareguleren

Graag bü conespondentie aan ons kenmerk refereren.

HTM

hoofdkantoor

Algemeen tel: +31 (0)70 374
Website: www.htm.nl

3000

ING Bank Den Haag

Kamer van Koophandel

IBAN: NL26 INGB 0672 8986 40

27014495
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HTM

Kenmerk

1P2019-025

Datum
1

3-aug

33

maandagnacht

14-aug

33

S-aug

33

dinsdagnacht
woensdagnacht

6-aug
17-aug

33

1

1

33

1

21-aug
22-aug

34
34

Donderdagnacht
vrijdagnacht
dinsdagnacht
woensdagnacht

9-06-201

I

Aanbrengen lassen
1
1

1
1
1
1

Uitharden bovenlaag, aanbrengen lassen
Aanbrengen asfalt, aanbrengen lassen
Aanbrengen lassen
Aanbrengen Iassen
Verwijderen en aanbrengen spoor 24m
Aanbrengen betonplaat bovenlaag, aanbrengen
betononderlaag 24m. Verwijderen groefrailspoor en
aanbrengen spoorsecties en bevestigingen. Aanbrengen
lassen

23-aug
26-aug

34
35

Donderdagnacht
zondagnacht

1
1

Aanbrengen vulbeton, thermiet lassen, beton tramfundering
Aanbrengen lassen
Aan bren gen reparatieplatenconstructi e

27-aug
35
maandagnacht
1
*) Ter verduidelijking: met woensdagnachtwordt bedoeld de nacht van woensdag op donderdag
Geproduceerd geluid in de nacht

ln opdracht van de HTM heeft het bureau DGMR van de nachtelijke werkzaamheden een akoestisch onderzoek verricht.
Van de werkzaamheden, die relevant geluid in de nacht zullen produceren, is door DGMR een rapportage opgesteld met
de te verwachten geluidshinder. Dit rapport is als bijlage opgenomen.

lnlichten omwonenden
De omwonenden zullen ca. 2 weken voor aanvang werk middels een bewonersbrief op de hoogte worden gebracht

omtrent deze werkzaamheden door de HTM. De bewonersbrief is in concept bijgevoegd bij de aanvraag.
Hierbij verzoeken wij u een nachtvergunning te verlenen voor bovengenoemde 20 nachten voor de uiWoering van het

project Lijnbaan

-

NW Buitensingel in juli en augustus 2019. De werkzaamheden zijn ook in bijgaand formulier "aanvraag

ontheffing nachtelijke werkzaamheden" omschreven.
Voor eventuele vragen en toelichting m.b.t. de aanvraag kunt u contact opnemen met E. Jobse bereikbaar onder
telefoonnummer 070 384 8177. De contactgegevens tijdens de uitvoering staan vermeld in de bewonersbrief.

Hoogachtend,

E. Jobse

Projectleider
Bijlage:

1.

Verkeersmaatregelen Lijnbaan

2. Formu lier "aanvraag onthetf g nachtel ijke werkzaam heden "
3. Onderzoek bouwlawaai Lijnbaan
4. Concept bewonersbrief Lijnbaan
i

5.

n

Ontvangstbevestiging aanvraag instemming spoorvervanging

HTM

Postadres

HTM Personenvervoer N.V
Postbus 28503
2502 KM Den Haag

Aan de bewoners en gebruikers van dit pand
Lijnbaan, NW Buitensingel, Kon Emmakadqo

Bezoekadres

l:.irgenr €.r€ster
er) wethouders
!a|

Pyrmontkade

¡lr_tn Í-la¿rg

'

Afdeling SAM

/

lngenieursbureau

Koningin Julianaplein
l.),

i, in.

bl"J

'ô/T(\g

1

0

2595 AA Den Haag
Tel. +31 (0)900-4e64636

Datum

Uw brief van / kenmerk

Behandeld door

juli 2019

tP2019-O24

E. Jobse

Betreft

Ons kenmerk

E-mail

Werkzaamheden HTM

tP2019-024

Geachte mevrouw/meneer,
HTM laat van 28 juli tot 6 september 201 9 werkzaamheden uitvoeren aan haar sporen op de Lijnbaan, NW Buitensingel, Kon
Emmakade en Waldeck Pyrmontkade, in Den Haag. Een deel van deze werþaamheden zal 's nachts plaatsvinden, omdat
de tram op dit traject anders gehinderd wordt of helemaal niet kan rijden en veiligheid van de medewerkers en

weggebruikers niet kan worden gegarandeerd vanwege te veel autoverkeer.
Duur van de werkzaamheden
Voor deze nachtelijke werkzaamheden heeft HTM vergunning verkregen van de Gemeente Den Haag.
De nachtelijke werkzaamheden vinden plaats in de nachten van zondag 28 juli tot en met maandagnacht 26 augustus 2019
tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
Met name de weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat er niet gewerkt kan worden en dat de geplande
werkzaamheden verschuiven. Daarnaast kunnen andere onvoorziene omstandigheden tot verschuiving leiden.
Op de website www.overhtm.nl onder het kopje werkzaamheden kunt u de actuele planning volgen.

Aard van de werkzaamheden
Dezewerkzaamheden bestaan uit: Verkeersmaatregelen aanbrengen, doorslijpen rails, uithijsen oude spoorstaven en in een
container laden voor afvoer, uithijsen en inbouwen nieuwe rails, storten onder- en bovenlaag beton, lassen rails en
asfalteren. Hierdoor kan er sprake zijn van overlast in de vorm van geluid en licht. Wij doen ons uiterste best overlast te
beperken. Wij vragen u om begrip hiervoor.

Werk met werk
Gedurende de uitvoeringsperiode worden de verkeersregelinstallaties op de kruispunten Waldeck Pyrmontkade

-

vervangen omdat deze beide installatie zijn verouderd. Door deze
werkzaamheden kan het verkeer last hebben van extra vertraging en geluidsoverlast door het aanbrengen van de
Elandstraat en Noord West Buitensingel

- Zamenhofstraat

detectielussen in de rijbanen. Onze excuses hiervoor.

Graag b¡j conespondentie aan ons kenmerk refereren.
HTM

hoofdkantoor

Algemeen tel: +31 (0)70 374
Website: www.htm.nl

9000

ING Bank Den Haag

Kamer van Koophandel

IBAN: NL26 INGB 0672 8986 40

27014495
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HTM

Kenmerk

lP2019-024

Datum

juli 2019

Bereikbaarheid
De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van het HMC Westeinde ziekenhuis. De verkeersomleiding zal
worden aangegeven door middel van verkeersborden. Raadpleeg ook onze site HTM.nl voor de actuele dienstregeling en

bereikbaarheid.

Veiligheid
HTM zal tijdens de werkzaamheden al het mogelijke doen om de overlast te beperken en de veiligheid te bewaken. Toch

blijft het werkterrein een gevaarlijke plek voor kinderen. U doet er verstandig aan uw kinderen hierop te wijzen.

lnformatie
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kunt u doen via onze website
www.htm.nl/klantensenrice of te bellen naar 0900 - 4864636. Wij zijn te bereiken op werkdagen tussen 7.00 uur - 22.0O
uur en in het weekend tussen 9.00 uur

-

en 22.Q0 uur. Buiten kantoortijden tiidens werkzaamheden kunt u bellen met 070-

3749149 (op werkdagen tussen 19.00 uur en 07.00 uur en in de weekenden).
Met vriendelijke groet,

E. Jobse

Projectleider

Onderzoek bouwlawaai Lijnbaan Den Haag

Onderzoek nachtelijke werkzaamheden
onderhoud trambaan

Status
Versie
Rapport
Datum

definitief
002
M.2019.0660.00. R001
14 juni 2019
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Aduiseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software
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