
Aanvraagprocedure tijdelijke 
verkeersmaatregelen (TVM)

Als u op/onder/langs een provinciale weg wilt werken of verkeer over de wegen 
van de provincie wilt omleiden, dan moet u een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) 
aanvragen. Hieronder wordt het nieuwe TVM-aanvraagproces stapsgewijs toegelicht.

Beoordeling aanvraag
Uw aanvraag moet voldoen aan de volgende richtlijnen:
• CROW 96b (publicatie 517);
•  Richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen op provinciale 

wegen 4.0 (verder, Richtlijn 4.0).

Belangrijk om te weten
• BRL-9101.  Alleen BRL-gecertificeerde bedrijven mogen tvm-aanvragen indienen;
•  PZH-nummer. Voor het indienen van een aanvraag moet u in het bezit zijn van een PZH-

nummer. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 2, ‘Ontheffing werkzaamheden’, Richtlijn 4.0;
•  Aanvraagtermijn 

- Voor tijdelijke verkeersmaatregelen anders dan wegafsluitingen: 15 werkdagen. 
- Voor wegafsluitingen: 30 werkdagen. 
-  Voor spoedaanvragen: zie hoofdstuk 11, ‘Planbare en niet-planbare werkzaamheden en 

calamiteiten’, Richtlijn 4.0.

Indienen aanvraag via ‘digitaal verkeersloket’
Op www.zuid-holland.nl/tvm kunt u de instructies voor het indienen van een aanvraag via 
Melvin terugvinden.

Status en afhandeling aanvraag
Door middel van notificaties kunt u in het programma aangeven van welke stappen binnen het 
aanvraagproces u op de hoogte wilt blijven.

Toestemming
Bij akkoord van de aanvraag krijgt u toestemming op de volgende manieren:
•  Bij verkeersmaatregelen die korter duren dan 4 maanden ontvangt u een automatisch 

gegenereerde toestemmingsbrief om de tijdelijke verkeersmaatregelen buiten te plaatsen;
•  Bij verkeersmaatregelen die langer duren dan 4 maanden krijgt u akkoord van de 

verkeersmanager. Verder neemt de eenheid Juridische Expertise en Handhaving van de 
provincie Zuid-Holland een verkeersbesluit, voordat de tijdelijke verkeersmaatregelen buiten 
geplaatst mogen worden.

Wegwerkzaamheden actueel
Om de weggebruikers van een actueel beeld van de wegwerkzaamheden en dan specifiek 
afsluitingen te voorzien, dient u de werkzaamheden online aan- en af te melden. Meer 
informatie hierover ontvangt u bij de goedkeuring van uw aanvraag.

Tijdens uitvoering
U zoekt voorafgaand aan het werk contact met het rayon en houdt als BRL 9101-gecertificeerde 
aanvrager zelf toezicht op de geplaatste verkeersmaatregelen. U zorgt dat de tijdelijke 
verkeersmaatregelen volgens aanvraag waar toestemming voor is gegeven blijven staan en dat 
deze te allen tijde zorgen voor een veilige situatie voor uw werknemers en weggebruikers.

http://www.zuid-holland.nl/tvm
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Verkeersloket Melvin
 
Voor het plannen van wegwerkzaamheden gebruikt provincie Zuid-Holland het 
meldsysteem  Melvin. Opdrachtnemers gebruiken dit digitale verkeersloket om 
werkzaamheden te melden. De provincie Zuid-Holland beoordeelt vervolgens de 
werkzaamheden, plant ze in en zorgt voor (actuele) communicatie naar de weggebruiker. 
Het verkeersloket in Melvin ondersteunt het proces van het plannen van werkzaamheden. 
Hieronder valt ook de aanvraagprocedure van tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) door 
opdrachtnemers bij het verkeersloket van de provincie Zuid-Holland.

Wat betekent Melvin voor u?
Voor u als BRL 9101-gecertificeerde opdrachtnemer betekent het gebruik van Melvin een 
regionale uniforme manier van aanvragen van een verkeersmaatregel bij de provincie.

Inzicht in verkeersmaatregelen
Melvin biedt een overzicht van de wegsituatie waarop de gevraagde verkeersmaatregel 
gevisualiseerd wordt. Ook biedt het programma inzicht in uw aangevraagde maatregelen, 
met de bijbehorende status. Daarnaast kunt u zien of de aanvraag een conflict heeft met 
reeds geplande activiteiten.

Toegang tot digitaal verkeersloket
Voor het indienen van aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen bij het verkeersloket 
heeft u een account nodig. Randvoorwaarde voor het aanvragen van een account is dat 
uw bedrijf beschikt over een BRL 9101-certificering. Een account kunt u aanvragen via 
tvm@pzh.nl. Als uw bedrijf al in het bezit is van inlogaccounts, kunnen de medewerkers 
met beheerdersrechten een account voor nieuwe medewerkers maken.

 
Informatie en contact

•  Een invoerinstructie voor Melvin, instructies, veelgestelde vragen en meer informatie 
over de aanvraagprocedure voor het werken langs provinciale wegen staan op de 
website www.zuid-holland.nl/tvm. 

•  Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar tvm@pzh.nl.

200202244
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