AANVRAAGFORMULIER GRAAFVERGUNNING

1. ALGEMENE GEGEVENS
Eigenaar (vergunninghouder):
Bedrijfsnaam
Registratienr. OPTA
Contactpersoon
Adres
Postcode
Telefoon

Huisnr.
Woonplaats
Emailadres

Aanvrager (naam bedrijf):
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Telefoon

Huisnr.
Woonplaats
Emailadres

Factuuradres t.b.v. leges en herstraat- en/of degeneratiekosten
Bedrijfsnaam
Afdeling
Adres
Postcode
Projectnr. / kenmerk

Huisnr.
Woonplaats
Beh.code

Gegevens aannemer:
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Telefoon

Huisnr.
Woonplaats
Emailadres
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2. OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN
Projectnr. / kenmerk:
Locatie project

Huisnr.

Aanvangsdatum:
Einddatum:
Elke aanvraag voor een tracéwijziging (dus nieuw, wijziging en verwijderen) moet worden ondersteund door een
werktekening (max. 1:500 en max. 10MB).

Omschrijving van de werkzaamheden

□ Aanleg/vervanging/ruimen/omleggen*van kabel(s)/leiding(en)
 Hoeveel m¹ kabelsleuf wordt er opengebroken?.............................................m¹
 Hoeveel kabel(s)/leiding(en) wordt/worden aangelegd
in dezelfde sleuf?............................................................................................ stuks
Waarvan direct in gebruik te nemen: ……………………………….................. stuks
 Totale lengte kabel/leiding……………………………………………………….. m¹
□
□
□
□
□
□

Plaatsen van bovengrondse objecten, t.w. …………………………………………
Plaatsen van ondergrondse objecten, t.w…………………………………………..
Maken van lasgaten
Gestuurde boring van
……… m¹
Persing van
……… m¹
Anders, ……………………………………………………………………………………

Een opgave van het soort kabel en het beoogde gebruik

□ Water
□ Elektra
□ Gas
□ Leidingen, diameter ø ……. mm.
□ Anders, ……………………………………
Overige opmerkingen en eventuele toelichting (aanvrager):
………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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3. BENODIGDHEDEN BIJ AANVRAAG
1. Werktekeningen
De ingediende elke tracéwijziging (dus nieuw, wijziging en verwijderen) moet worden ondersteund door een
werktekening. De ingediende tekeningen moeten voldoen aan de volgende eisen:

-

-

-

max. 10 MB
maximale schaal 1:500
de tekeningen moeten zijn voorzien van een noordpijl en
legenda
De maatvoering van het geplande tracé moet eenduidig en
volledig zijn, in RD-coördinaten en desgevraagd ten opzichte
van vaste punten in de omgeving.
Het aantal leidingen moeten op de tekening(en) zijn
aangegeven inclusief de materiaalsoort en de diameter van
de leiding(en) en/of het ruimtebeslag voor de kabel(s). Als u
twijfelt over de beschikbare ruimte, moet tevens de
maatvoering ten opzichte van naastliggende leiding(en)
worden weergegeven.
tekening dient overzichtelijk te zijn met duidelijke locatie
aanduidingen en weergave van de werkzaamheden
De digitale tekening(en) dient (dienen) in een pdf format te
worden aangeleverd met een verwijzing in de bestandsnaam
naar de straatnaam.

2. Proefsleuven. Zijn er reeds proefsleuven gegraven?
De gemeente kan bij de beoordeling van de aanvraag om proefsleuven vragen. Hierbij is tenminste één profiel per
100 m¹ gewenst. Indien er reeds proefsleuven zijn gegraven, deze graag toevoegen aan de aanvraag.

3. Uitvoeringsplan
Bij de aanvraag dient een uitvoeringsplan als bedoeld in de verordening “Werkzaamheden
in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels” bijgevoegd te zijn.

4. Communicatie
De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de communicatie van de werkzaamheden aan belanghebbende (burgers,
instanties, etc.) en gedoogplichtigen. U dient belanghebbende en gedoogplichtigen vooraf in kennis te stellen van de
aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden.
Indien belanghebbende en gedoogplichtigen vooraf in kennis zijn gesteld van de aanvang/beëindiging en de aard
van de werkzaamheden, dient u de resultaten hiervan toe te voegen aan uw aanvraag.

4 ONDERTEKENING
Aldus naar waarheid ingevuld,
Plaats:

Datum:

Naam:

Functie:

Handtekening:
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