Grondboortechniek en Bronbemaling Theo Van Velzen B.V.

Klant Contact Centrum

De heer T.W. van Velzen
Postbus 60
1850 AB HEILOO
Robert@theovanvelzen.nl

Datum
Ons kenmerk

11 April 2018

Koningin Wilhelminalaan 2
Leidschendam
Postbus 1005
2260 BA Leidschendam
Telefoon 14 070
Twitter @Gemeente_LV
www.leidschendamvoorburg.nl
info@lv.nl

2081525

Uw brief/kenmerk
Contactpersoon
Telefoon
Bijlagen
Onderwerp

de heer M. Varkevisser
070 – 3009502
div.
Melding geaccepteerd voor het tijdelijk plaatsen van afvoerleidingen i.v.m.
extra retourbronnen van de spannings- en retourbemaling van de
bouwkuip in Leidsenhage, op diverse locaties.

c.c.:

mle@dvp.nl
sha@dvp.nl

Geachte heer van Velzen,
Besluit
Gelet op artikel 2:10 A van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg
en het “Besluit vergunningsvrije en meldingsplichtige voorwerpen op de openbare plaats of
een gedeelte daarvan en de daaraan verbonden nadere regels” (hierna Besluit
meldingsplichtige voorwerpen) accepteren wij uw melding:
-

Het tijdelijk plaatsen van afvoerleidingen i.v.m. extra retourbronnen van de
spannings- en retourbemaling van de bouwkuip in Leidsenhage.

Periode van plaatsing
Het plaatsen van voornoemde voorwerpen op de openbare plaats is toegestaan in de
periode van 11 april 2018 tot 18 januari 2019 of zoveel korter als mogelijk is.
Locatie
De retourlocaties bevinden zich op de volgende locaties:
- de groenstrook naast het Klein Zijde park,
- het Zijdepark en
- de Groen strook tussen Sportpark Duivensteijn & Burgermeester Den HaanGroenpark 53 t/m 101

Graag in uw antwoord datum en ons kenmerk vermelden
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De afvoerleidingen bevinden zich op diverse locaties, zie onderstaande print screens:

Bij aanvraag behorende gegevens en bescheiden
Onderstaande gegevens en bescheiden hebben wij beoordeeld en maken integraal
onderdeel uit van dit besluit:
-

aanvraagformulier

-

Plaatsen retourbronnen A t.b.v bouwkuip Leidsenhage te Leidschendam

-

Plaatsen retourbronnen B1 t.b.v bouwkuip Leidsenhage te Leidschendam

-

Plaatsen retourbronnen B2 t.b.v bouwkuip Leidsenhage te Leidschendam

-

Plaatsen tijdelijke afvoerleiding A t.b.v bouwkuip Leidsenhage te Leidschendam

-

Plaatsen tijdelijke afvoerleiding B1 t.b.v bouwkuip Leidsenhage te Leidschendam

-

Plaatsen tijdelijke afvoerleiding B2 t.b.v bouwkuip Leidsenhage te Leidschendam

-

brief, betreft. 150 kV-verbinding Voorburg-Leiden (VB-LD150, mast 9 - 11)
aanbrengen retourbemaling, 12-03-2018

Voorschriften
Voor meldingsplichtige voorwerpen gelden nadere regels.
In de bijbehorende bijlage(n) zijn voorschriften opgenomen die voortvloeien uit de
Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg en Besluit meldingsplichtige
voorwerpen. U zult aan deze voorschriften moeten voldoen. Wij verzoeken u hiermee
rekening te houden en de voorschriften dan ook aandachtig te lezen.
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Start werkzaamheden
Aan de Afdeling Handhaving (contactpersoon de heer de heer F. van der Hulst en dhr. R.
Carriere) dient u kennis te geven van de volgende zaken en op de volgende tijden:
- de aanvang van de werkzaamheden,
ten minste twee dagen van te voren door middel van bijgaande portvrije
antwoordkaart;
- beëindiging van alle werkzaamheden,
op de dag van beëindiging door middel van bijgaande portvrije antwoordkaart.
De contactpersonen zijn per telefoon bereikbaar onder nummer 070 - 300 9522 en 0703009561.
U kunt de aanvang- en gereedmelding digitaal doen op www.lv.nl/aanvang-gereed
Indien mocht blijken dat u (al) gestart bent met de uitvoering van de werkzaamheden
zonder dat u (geheel) voldaan heeft aan de gestelde voorwaarden c.q. verplichtingen loopt
u risico op stillegging van de werkzaamheden.
Schade aan gemeentelijke eigendommen
Alle werkzaamheden benodigd om (eventueel ontstane) schade aan en/of bevuiling van de
bestrating, gemeentelijke eigendommen of anderszins op te heffen, zullen door de
gemeente voor uw rekening geschieden.
Legeskosten
U bent leges verschuldigd voor:
Vergunning overig Apv 3.7.13

€

24,70

Totaal verschuldigde leges

€

24,70

Hiervoor ontvangt u een rekening.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg
teamleider Klant Contact Centrum

J.M.M. Zandbergen
Dit document is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend
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BIJLAGE 1 - Voorschriften vanuit de Algemene plaatselijke verordening L-V
Wij wijzen u op artikelen 2:16, 2:19 en 2:20 van de Algemene plaatselijke verordening
Leidschendam-Voorburg die u in acht behoort te nemen.
Artikel 2:16 Openen straatkolken e.d.
Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput,
brandkraan of enigerlei andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te
openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.
Artikel 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp
Het is verboden op, aan of boven het voor voetgangers of (brom)fietsers bestemde deel
van de weg op enigerlei wijze prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere scherpe
voorwerpen aan te brengen of te hebben hangen lager dan 2,2 meter boven dat gedeelte
van de weg.
Artikel 2:20 Vallende voorwerpen
Het is verboden aan een weg of enig deel van een bouwwerk een voorwerp te hebben dat
niet deugdelijk beveiligd is tegen neervallen op de weg.
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BIJLAGE 2 – Algemene voorschriften
1.

Voor alle genoemde toestemmingen en voorschriften geldt dat u aanwijzingen en/of
bevelen gegeven door ambtenaren van politie, brandweer of andere (gemeentelijke)
diensten met het oog op de openbare orde en veiligheid, verkeers- of
brandveiligheid en het milieu steeds stipt en onmiddellijk opvolgt.

2.

U vrijwaart de gemeente van alle vorderingen die derden tegenover haar zou
kunnen instellen tot vergoeding van schade door handelingen, nalatigheden of
onvoorzichtigheden, voortvloeiende uit gebruikmaking van deze toestemming.

3.

Alle werkzaamheden benodigd om (eventueel ontstane) schade aan en/of bevuiling
van de bestrating, gemeentelijke eigendommen of anderszins op te heffen, zullen
door de gemeente voor uw rekening geschieden.

4.

Bij overtreding van de voorschriften of wettelijke bepalingen, kan ons college de
naleving ervan afdwingen. Een en ander kan leiden tot intrekking van de vergunning
of een dwangsom.

5.

Op verzoek van politie of bevoegde ambtenaar toont u deze vergunning.
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BIJLAGE 3 - Nadere voorschriften
Aan deze vergunning zijn tevens de volgende voorschriften verbonden:
1.

De voorwerpen moeten zodanig worden geplaatst en in gebruik worden genomen
dat alle in- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijfspanden e.d. te allen tijde
bruikbaar zijn voor de toegang en ontvluchting van personen en dieren;

2.

De voorwerpen moeten zodanig worden geplaatst en in gebruik worden genomen
dat alle in- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijfspanden e.d. te allen tijde
bereikbaar zijn voor hulpdiensten en hulpverleningsvoertuigen van de ambulance,
brandweer en politie;

3.

Ten behoeve van hulpdiensten en hulpverleningsvoertuigen moet op de doorgaande
route een doorgang van ten minste 4,50 meter breed en 4,20 meter hoog worden
vrijgehouden;

4.

Rondom een (ondergrondse) brandkraan en/of andere bluswatervoorzieningen dient
te allen tijde een straal van 2,00 meter werkruimte te worden vrijgehouden;

5.

(Elektrische) draden en kabels moeten zodanig worden aangepast dat het publiek
daarmee niet in aanraking kan komen. (Elektrische) draden en kabels dienen te
worden vastgezet;

6.

De voorwerpen dienen zodanig te worden beheerd dat vandalisme en brandstichting
tot een minimum worden beperkt;

7.

Na afloop van de vergunde periode dient het terrein in ordentelijke staat te worden
opgeleverd.

8.

De toegang tot het wandelgebied / kwispelroute moet worden vrij gehouden;

9.

U licht omwonenden schriftelijk en tijdig in over de tijden en omvang van de
werkzaamheden. In de brief moet een telefoonnummer vermeld zijn waar men met
vragen en/of klachten terecht kan;

10.

Dat het niet toegestaan is de extra retourbemaling op te starten voordat de
navolgende bescheiden door ons college zijn goedgekeurd en dat deze bescheiden
uiterlijk drie weken voor de aanvang dienen te worden aangeleverd:
a. het monitoringplan;
b. het technisch bemalingsplan.

11.

Dat het Hoogheemraadschap ook akkoord moet gaan met plaatsing van
afvoerleiding door de bestaande duiker onder de Noordsingel;

12.

Dat het niet toegestaan is de extra retourbemaling op te starten voordat de
de watervergunning door het Hoogheemraadschap is goedgekeurd en dat deze
uiterlijk drie weken voor de aanvang aan ons college dient te worden aangeleverd;

