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Gerelateerde documenten
De volgende documenten en/of voorschriften zijn van toepassing. Deze documenten zijn op te
vragen/downloaden bij railAlert of de vergunningverlener. Het betreft altijd de laatste uitgave van het
desbetreffende document of voorschrift:
Titel

Uitgifte

Website of mailadres

NVW (Normenkader Veilig Werken)

railAlert

http://railalert.nl/regelgeving/regelgeving-documenten

VVW (Voorschrift Veilig Werken)

railAlert

http://railalert.nl/regelgeving/regelgeving-documenten

EVH
(Elektrotechnisch Veiligheid Handboek, inclusief de
bijlagen)

RET /
HTM

Bouwen boven of onder Trambaan

HTM

http://corporate.ret.nl/contact/regelgeving.html
Vergunningen@HTM.nl
Vergunningen@HTM.nl

Richtlijn voor Werkzaamheden en/of oprichten van
bouwwerkzaamheden in de nabijheid van tram en/of
busbanen, kunstwerken en installaties t.b.v. tram en
busbanen

HTM

Richtlijn voor werkzaamheden in de directe omgeving
van metrobanen en -constructies

RET

RWT (Regeling Werken Trambaan)

RET

http://corporate.ret.nl/contact/regelgeving.html

Reglement Metro

RET /
HTM

http://corporate.ret.nl/contact/regelgeving.html
Vergunningen@HTM.nl

Procedureboek Metro

RET /
HTM

http://corporate.ret.nl/contact/regelgeving.html
Vergunningen@HTM.nl

Reglement Tram

RET /
HTM

http://corporate.ret.nl/contact/regelgeving.html
Vergunningen@HTM.nl

Technische voorschriften voor kabels en leidingen
langs, onder en boven de spoorinfrastructuur

RET /
HTM

http://corporate.ret.nl/contact/regelgeving.html
Vergunningen@HTM.nl

Vergunningen@HTM.nl

http://corporate.ret.nl/contact/regelgeving.html

Gebruikte afkortingen
De volgende afkortingen zijn gebruikt in dit document:
Afkorting
BS
HTM
MRDH
RET
Wls

Betekenis
Bovenkant spoorstaaf
HTM Personenvervoer N.V.
Metropool Regio Rotterdam Den Haag
Rotterdamse Elektrische Tram
Wet lokaal spoor
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Definities
De volgende definities zijn te lezen als:
Definitie
Spoorweginfrastructuur
RandstadRail

Synoniem
Railinfra of railinfrastructuur
Metro
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1. Inleiding en wettelijk kader

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op, in, boven, naast of onder de lokale spoorweginfrastructuur (tramMetrobaan of RandstadRail) is volgens de Wet lokaal spoor (Wls) artikel 12 een vergunning vereist. Het begrip
‘werkzaamheden’ dient ruim te worden uitgelegd en daaronder dient in dit verband ook te worden verstaan
het (tijdelijk) plaatsen van objecten in nabijheid van de spoorweginfrastructuur.
Aan een vergunning kunnen ingevolge de Wls- voorschriften worden verbonden in het belang van een veilig
gebruik van een lokale spoorweg. Voorts kan een vergunning onder beperkingen worden verleend.
Een vergunning kan worden geweigerd indien de veiligheid op en in de directe nabijheid van de lokale
spoorweginfrastructuur in gevaar wordt gebracht door de werkzaamheden of ter verzekering van doelmatig
gebruik van de lokale spoorweginfrastructuur.
Er is geen vergunning vereist voor werkzaamheden van of in opdracht van de beheerder.
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft de bevoegdheid tot vergunningverlening gemandateerd
aan RET voor het deel dat binnen de beheerregio Rotterdam ligt en aan HTM voor het deel dat binnen de
beheerregio Den Haag ligt. De reden hiervoor is dat beide partijen tevens zijn aangewezen als de beheerder
van de betreffende infrastructuur. De vergunningverlening en de uitvoering vindt derhalve plaats door RET en
HTM namens MRDH.
Op de vergunningverlening is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Het besluit tot het verlenen of
het weigeren van een vergunning is derhalve te beschouwen als een beschikking in de zin van de Algemene
Wet bestuursrecht waartegen bezwaar gemaakt kan worden bij de MRDH.

6

Docnr.:

Vergunningsproces

Versie: 3.4

Datum: 29/10/2019

2. De vergunningsprocedure

Er is een vergunning benodigd voor werkzaamheden binnen het ruimtelijk profiel. Voor tram en
Metro/RandstadRail zijn hiervoor verschillende ruimtelijk profielen opgesteld waarbinnen een partij
vergunningplichtig is.

2.1.

Het ruimtelijk profiel trambaan

In figuur 1 tot en met figuur 6 wordt een aantal meest voorkomende situaties tram weergegeven:
1.

Ruimtelijk profiel trambaan (dubbelspoor met middenmasten)

2.

Ruimtelijk profiel trambaan (dubbelspoor met zijmast)

3.

Ruimtelijk profiel trambaan (dubbelspoor met 2 zijmasten)

4.

Ruimtelijk profiel trambaan (dubbelspoor met zijmast nabij gevel)

5.

Ruimtelijk profiel trambaan (dubbelspoor met losse mast nabij gevel)

6.

Ruimtelijk profiel trambaan (halte)

Het ruimtelijk profiel bij een situatie met een middenmast (bovenleidingpaal tussen twee sporen in) wordt
begrensd door een denkbeeldige lijn 2,5 meter buiten de rechts gelegen spoorstaaf in de rijrichting van de tram
gezien. Indien er sprake is van een situatie met enkelspoor dan dient een denkbeeldige lijn van 2,5 meter
buiten de links, dan wel rechts gelegen spoorstaaf aangehouden te worden.
De hoogte en diepte van het ruimtelijk profiel zijn onbegrensd, zie figuur 1 en verder.
Bij een situatie met zijmasten (bovenleidingmasten aan weerszijde van de baan) is het ruimtelijk profiel als
weergegeven in de figuren 2 t/m 5.
Bij een situatie van een tramhalte wordt het ruimtelijk profiel uitgebreid en begrensd door de zone van de
halte te vergroten met een lijn 2,5 meter ten opzichte van de opsluitband of het begin van de hellingbaan,
figuur 6.
Alle werkzaamheden binnen deze ruimtelijke profielen zijn vergunningplichtig.
Indien werkzaamheden worden uitgevoerd die buiten de in figuur 1 tot en met 6 genoemde ruimtelijke
profielen vallen maar wel een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van het lokaal spoor dient contact
opgenomen te worden met de beheerder van het lokaal spoor. Voorbeelden van gevaar zijn onder andere
hijskranen, hoogwerkers of bouwstellages met een valbereik in de ruimtelijke profielen. Daarnaast kunnen
heiwerkzaamheden op wat grotere afstand van de baan consequenties hebben voor de staat van de baan of
het kunstwerk (tunnel/viaduct).
Bij twijfel of de werkzaamheden invloed hebben op de spoorweginfrastructuur dient te allen tijde contact
opgenomen te worden met de beheerder.
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden bepaalt de beheerder of er maatregelen moeten worden
genomen.
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2.2.

Ruimtelijk profiel bij bovenleiding of bovenleidingmast

Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de directe nabijheid van een bovenleidingmast en/of rij/hangdraad van de bovenleiding geldt het volgende:
Niet-spanningvoerend deel
Het standaard ruimtelijk profiel bij niet onder spanning staande delen zoals bij een bovenleidingmast is een
cirkel met een straal van 2,5 meter rondom de mast, zie figuur 4 en 5 (bovenaanzicht).
Spanningvoerend deel
Het standaard ruimtelijk profiel bij een rij-/draagkabel (wel onder spanning staand) is een cirkel met een straal
van 5 meter rondom de kabel. Ook hier geldt dat indien er een gevaar is door werkzaamheden in de omgeving
er contact opgenomen moet worden met de vergunningverlener.
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Figuur 1: Ruimtelijk profiel trambaan (dubbelspoor met middenmast)

9

Docnr.:

Vergunningsproces

Versie: 3.4

Datum: 29/10/2019

Figuur 2: Ruimtelijk profiel trambaan (dubbelspoor met zijmast)
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Figuur 3: Ruimtelijk profiel trambaan (dubbelspoor met 2 zijmasten)
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Figuur 4: Ruimtelijk profiel trambaan (dubbelspoor met zijmast nabij gevel)
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Figuur 5: Ruimtelijk profiel trambaan (dubbelspoor met losse mast nabij gevel)
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Figuur 6: Ruimtelijk profiel trambaan (halte)
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2.3.

Het ruimtelijk profiel Metro / RandstadRail1

In figuur 7 tot en met figuur 10 wordt een viertal meest voorkomende situaties Metro / RandstadRail
weergegeven:
7.

Ruimtelijk profiel Metro / RandstadRail (dubbelspoor met middenmasten)

8.

Ruimtelijk profiel Metro / RandstadRail (dubbelspoor met zijmasten)

9.

Ruimtelijk profiel Metro / RandstadRail (dubbelspoor met 3de rail)

10. Ruimtelijk profiel Metro / RandstadRail (halte/station)
Het ruimtelijk profiel wordt begrensd door een denkbeeldige lijn 10 meter buiten het rechterbeen in de
rijrichting van de metro gezien, zie figuur 7. Daar waar Metro/RandstadRail in het buitengebied rijdt loopt het
ruimtelijk profiel de vergunningszone minimaal tot de beheergrens (sloot / afrastering).
De hoogte en diepte van het ruimtelijk profiel zijn onbegrensd, zie figuur 7 en verder.
Bij een situatie van een bovenleidingportaal is het ruimtelijk profiel als weergegeven in figuur 7 en 8.
Bij een situatie met een station wordt het ruimtelijk profiel uitgebreid en begrensd door de zone van het
station te vergroten met een lijn 5 meter ten opzichte van de buitenzijde van het station, figuur 10.
Alle werkzaamheden binnen deze ruimtelijke profielen zijn vergunningplichtig .
Indien werkzaamheden worden uitgevoerd die buiten de in figuur 7 tot en met 10 genoemde ruimtelijke
profielen vallen maar wel een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van het lokaal spoor dient contact
opgenomen te worden met de beheerder van het lokaal spoor. Voorbeelden van gevaar zijn onder andere
hijskranen, hoogwerkers of bouwstellages met een valbereik in de ruimtelijke profielen. Daarnaast kunnen
heiwerkzaamheden op wat grotere afstand van de baan consequenties hebben voor de staat van de baan of
het kunstwerk (tunnel/viaduct).
Bij twijfel of de werkzaamheden invloed hebben op de spoorweginfrastructuur dient te allen tijde contact
opgenomen te worden met de beheerder.
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden bepaalt de beheerder of er maatregelen moeten worden
genomen.

2.4.

Ruimtelijk profiel bij bovenleiding of bovenleidingmast

Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de directe nabijheid van een bovenleidingmast en/of rij/hangdraad van de bovenleiding of derde rail geldt het volgende.
Niet-spanningvoerend deel
Het standaard ruimtelijk profiel bij niet onder spanning staande delen zoals bij een bovenleidingmast is een
cirkel met een straal van 2,5 meter rondom de mast. Veelal valt deze afstand binnen de zone van het ruimtelijk
profiel gezien vanaf het rechterbeen van het spoor.

1

Daar waar Metro staat kan ook RandstadRail gelezen worden.
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Spanningvoerend deel
Het standaard ruimtelijk profiel bij een rij-/draagkabel (wel onder spanning staand) is een cirkel met een straal
van 5 meter rondom de kabel, zie figuren 7 en 8. Voor de 3de rail is dat een straal van 1,25 meter, zie figuur 9.
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Figuur 7: Ruimtelijk profiel metrobaan/RandstadRail (dubbelspoor met zijmasten)
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Figuur 8: Ruimtelijk profiel metrobaan / RandstadRail (dubbelspoor met middenmasten)

19

Docnr.:

Vergunningsproces

Versie: 3.4

Datum: 29/10/2019

Figuur 9: Ruimtelijk profiel metrobaan (dubbelspoor met 3de rail)
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Figuur 10: Ruimtelijk profiel metrobaan / RandstadRail (halte/station)
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3. De aanvraag

Om de vergunningaanvraag goed te kunnen beoordelen dient de aanvraag vergezeld te worden van
onderstaande documentatie (in PDF of DWG):


Een situatietekening (schaal 1:1000) en een plattegrond (schaal maximaal 1:200) met nauwkeurig
ingetekend de locatie van de werkzaamheden. Indien gebruik wordt gemaakt van een bouwkraan
moet op deze tekening ook de draaicirkel worden aangegeven alsmede het valbereik van de kraan.



Een dwarsprofiel (schaal 1:50 of 1:100) met daarop de afmetingen van de werkzaamheden en zoveel
als mogelijk maten ten opzichte van de bovenkant van de spoorstaaf (BS).



Een risicoanalyse, werkplan of V&G plan waarin risico’s en beheersmaatregelen m.b.t. constructieve
integriteit van de spoorweginfrastructuur danwel de veiligheid m.b.t. exploitatie zijn benoemd.

Eventueel kan er door de vergunningverlener aanvullende documentatie gevraagd worden ter verduidelijking
van de aanvraag. Ter indicatie:


Bij bronneringswerkzaamheden een grondmechanisch rapport met daarin duidelijk opgenomen de
invloed van de werkzaamheden op de spoorbaan (eventuele zettingen).



Bij heiwerkzaamheden een grondmechanisch rapport waarin duidelijk is opgenomen wat de invloed is
van de heiwerkzaamheden op de spoorweg en de zettingen in het baanlichaam en wat de invloed is
op de waterhuishouding nabij het spoor.



Bij grondwateronttrekking informatie over de duur en de hoeveelheid te lozen water alsmede de
verlaging van de waterstand in het baanlichaam en de invloed hiervan op het baanlichaam (inklinking).



Overeenkomst met beheerder en/of exploitant terzake van de infrastructuur respectievelijk de
exploitatie.

Het formulier vergunningaanvraag dient digitaal ingevuld te worden via het webformulier op de site van MRDH
(zie paragraaf 3.2). Het aanvraagformulier is te vinden in hoofdstuk 3.7 en in bijlage IV is een voorbeeld van een
ingevulde vergunningsaanvraag te zien.
De vergunningaanvraag bestaat uit drie delen, te weten:
1.

Contactgegevens aanvrager

2.

Algemene omschrijving werkzaamheden

3.

Nadere gegevens omtrent werkzaamheden

3.1. Soort werkzaamheden
In de vergunningaanvraag worden een aantal typen werkzaamheden onderkend, te weten:




Boringen / persingen
Kabel- / leidingwerk
Hei- / hijswerkzaamheden

23

Docnr.:

Versie: 3.4

Vergunningsproces

Datum: 29/10/2019

Overig werk, onder andere: bestratings-, asfalterings-, opbouwwerkzaamheden (inclusief plaatsen van objecten
binnen het ruimtelijk profiel), werkzaamheden op stellages met valbereik binnen het ruimtelijk profiel of
grondwater onttrekkende / bronneringswerkzaamheden.
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3.2.

Indienen van de aanvraag

Aanvraag met bestanden
De aanvraag kan ingevuld worden via: http://mrdh.nl/wet-lokaal-spoor-aanvraag-vergunningwerkzaamheden. Hier kunnen tevens de voor de aanvraag relevante tekeningen toegevoegd worden.

Schematische weergave vergunningaanvraag
In onderstaand figuur staat schematisch aangegeven hoe de aanvraag voor een vergunning moet worden
gedaan.
Vergunningaanvraag

Vergunningaanvraag RET

Vergunning
verlener

Contactgegevens RET:
Afdeling inframanagement
t.a.v. dhr. R. ‘t Hoen
Postbus 112
3000 AC Rotterdam
@: Vergunning@RET.nl

Vergunningaanvraag HTM

Contactgegevens HTM:
Afdeling Techniek SAM
t.a.v. dhr. P. van Zeijl
Postbus 28503
2502 KM Den Haag
@: vergunningen@htm.nl

Figuur 5: Aanvraagboom

Wanneer een aanvraag in beide beheergebieden valt (RandstadRail) dan dient de vergunningaanvrager aan te
geven in welke gemeente het grootste gedeelte van de werkzaamheden plaatsvinden.

3.3.

Aanvraagtermijn en aanvraagprocedure

Rekening houdend met een mogelijke buitendienststelling van sporen, onderzoek naar mogelijkheden
betreffende de uitvoering van het werk, aanpassen van tekeningen etc., dient de vergunningaanvraag tijdig
ingediend te worden, d.w.z. tijdig voor aanvang van de werkzaamheden. De indientermijnen zijn als volgt:
Modaliteit
RandstadRail / Metro / Tram

Geen hinder infrastructuur en/of
exploitatie
6 weken voor uitvoering

Wel hinder infrastructuur en/of
exploitatie
6 maanden voor uitvoering

Nadat de aanvraag is ontvangen, ontvangt de aanvrager zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Vervolgens
zal de aanvraag op volledigheid getoetst worden. Na afronding van deze toets start de behandeltermijn.
Mochten er nog gegevens ontbreken, dan stelt vergunningverlener de aanvrager eenmaal gedurende een
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bepaalde termijn in de gelegenheid om de gegevens alsnog te overleggen. Deze termijn telt niet mee voor de
behandeltermijn. Deze wordt namelijk opgeschort totdat vergunningverlener de aanvullende gegevens heeft
ontvangen. Voor aanvullende gegevens kan het noodzakelijk zijn dat aanvrager advies in moet winnen bij dan
wel afspraken moeten maken met de beheerder van de infrastructuur of de vervoerder. Aangezien de
gemandateerde vergunningverlener tevens de beheerder is, kan de vergunningverlener de aanvrager hierbij
behulpzaam zijn. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de aanvrager. Uiteraard zal
vooraf een indicatie van de kosten en de voorwaarden worden gegeven.

3.4.

Geldigheid

De geldigheid van de vergunning is afhankelijk van het werk dat uitgevoerd dient te worden. Uitgangspunt is
dat de vergunning wordt afgegeven voor de looptijd van het (project)werk. In overleg met en ter beoordeling
van de vergunningverlener kan hiervan worden afgeweken in de volgende gevallen:

Geldigheid van een jaar voor repeterende werkzaamheden (onder meer vegen van straten, legen van
prullenbakken, beheren van groen).

Geldigheid van meerdere jaren. Hierbij dient een contract overlegd te worden waaruit duidelijk wordt
dat werkzaamheden voor meerdere jaren gegund zijn.
Een afgegeven vergunning is niet aan een andere partij overdraagbaar en een vergunning kan door de
vergunningverlener worden ingetrokken indien niet binnen 1 jaar na vermelde startdatum op de vergunning
wordt aangevangen met uitvoering van de werkzaamheden of wanneer aanwijzingen van de
vergunningverlener niet worden opgevolgd (zie ook: Handhaving en sanctionering).

3.5.

Kosten

Aan de vergunningverlening zijn voor de aanvrager geen kosten verbonden. Dat neemt niet weg dat voor het
verkrijgen van het vereiste advies en/of de vereiste maatregelen kosten verbonden kunnen zijn die voor
rekening van de vergunninghouder komen. Zie hiervoor hoofdstuk 3.3.
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3.6.

Handhaving en sanctionering

Alle door de vergunningverlener, met betrekking tot het werk te geven aanwijzingen en voorschriften moeten
in het belang van de veiligheid door de vergunninghouder stipt en onmiddellijk worden opgevolgd en
nageleefd.
Indien de vergunninghouder de gegeven voorschriften of voorwaarden niet naleeft is hij gehouden de
werkzaamheden op eerste verzoek van de vergunningverlener stop te zetten en de situatie te herstellen op een
wijze dat de veiligheid is gewaarborgd.
De bestuurlijke handhaving met inbegrip van de sanctionering is voorbehouden aan de MRDH.
Indien bij de uitvoering van werkzaamheden moet worden afgeweken van de vergunning dient eerst overleg te
worden gevoerd met de vergunningverlener alvorens met deze gewijzigde werkzaamheden wordt gestart. De
vergunning is immers verstrekt aan de hand van de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien zonder
toestemming werkzaamheden worden uitgevoerd die afwijken van hetgeen is vergund zal de
vergunningverlener het werk stil leggen.
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3.7.

Het aanvraagformulier
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3.8.

Vergunning verstrekking

De vergunning wordt verstrekt door de vergunningverlener volgens onderstaand schema:

Vergunningaanvraag

RET

Vergunningverlener

HTM

Modaliteit

Modaliteit
Tram

Metro / RandstadRail

Tram

RandstadRail

Vergunning
RET Tram

Vergunning
RET Metro /
RandstadRail

Vergunning
HTM Stadsenet

Vergunning
HTM RandstadRail

In bijlage III staan voorbeelden van vergunning brieven HTM en RET.
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Bijlage I

Overzicht procedure vergunningverlening

Informatie naar
aanvrager

Eventuele informatie
naar aanvrager
In overleg met
vergunningverlener
doornemen geplande
werkzaamheden

Lijst met mee te sturen
documentatie bij de
aanvraag

Indienen
vergunningsaanvraag

Ontvangstbevestiging

Volledig?

Ja

Onzeker /
Nee

Ja

Verzoek om
aanvullende informatie
met termijnstelling

Indienen aanvulling
vergunningsaanvraag

Volledig?
Nee

Besluit aanvraag niet te
behandelen

(Technische)
beoordeling door
vergunningverlener

Risicoprofiel
acceptabel?

Nee

Ja
Ja

Vergunning met
voorschriften en
bepalingen

Werkafspraken

Verlenen vergunning
met
uitvoeringsvoorschriften
en - bepalingen

Overleg met aanvrager
over aanpassing
werkzaamheden /
advieskosten beheerder
en/of exploitant

Risicoprofiel
acceptabel?

Besluit niet in
behandeling nemen
met aanduiding van de
rechtsmiddelen

Verzoek tot overleg en/
of factuur advieskosten

Nee

Weigeren
vergunning

Afwijzing met
motivering met
aanduiding van de
rechtsmiddelen

Inplannen afspraak met
vergunningverlener over
toezicht

Uitvoering
werkzaamheden

Gereedmelding aan
vergunningverlener
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Bijlage II

Beheergebieden HTM / RET

Een overzicht van de lijnen en beheergebieden van de vergunningverleners is te vinden op de site van de HTM
of RET:
HTM:

http://www.htm.nl (HTM lijnennetkaart)

RET:

http://www.ret.nl/ (RET lijnennetkaart)
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Bijlage III

Vergunning brief RET
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Bijlage III

Vergunning brief HTM

36

Docnr.:

Versie: 3.4

Vergunningsproces

Datum: 29/10/2019

37

Docnr.:

Versie: 3.4

Vergunningsproces

Datum: 29/10/2019

38

Docnr.:

Vergunningsproces

Versie: 3.4

Datum: 29/10/2019

Bijlage IV

Voorbeeld ingevulde aanvraag

39

Docnr.:

Versie: 3.4

Vergunningsproces

Datum: 29/10/2019

40

Docnr.:

Versie: 3.4

Vergunningsproces

Datum: 29/10/2019

41

