Aanvraagformulier voor kabel- en leidingwerkzaamheden
Vraag met dit formulier een beschikking aan voor werkzaamheden om kabels en leidingen voor openbaar
elektronisch communicatienetwerk of van een netwerk voor nutsvoorzieningen aan te leggen, in stand te
houden en/of op te ruimen.

Projectgegevens
Naam project
Locatie werkzaamheden
Projectnummer

Gegevens van de netbeheerder (=eigenaar/beheerder netwerk, kabel of leiding)
Naam bedrijf
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
Telefoonnummer

Gegevens aanvrager (alleen invullen als deze gegevens afwijken van de netbeheerder)
Naam bedrijf
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
Telefoonnummer

Gegevens voor facturering (leges en (her)straatkosten)
Naam bedrijf
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
Telefoonnummer
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Projectgegevens voorgenomen werkzaamheden
Aanvangsdatum
Einddatum

Aantal leidingen

Soort kabel/leiding
Data
Elektra
Gas
Water
Anders, namelijk

Gebruik kabel/leiding
Leeg/buiten gebruik
Beoogd gebruik

Reden werkzaamheden
Aanleg
Verleggen
Vervangen
Ruimen
Anders, namelijk

Soort werkzaamheden
Reden

Lengte sleuf

Breedte sleuf

Oppervlakte lasgat

Aantal

Aanleg
Verleggen
Vervangen
Ruimen
Anders

Plaatsing van
Lengte sleuf
Breedte sleuf
Aantal
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Soort verharding
Soort

Lengte sleuf

Breedte sleuf

Oppervlakte lasgat

Aantal

Asfalt
Berm
Klinkers
Sierbestrating
Tegels

Bijlagen
Lever bij de aanvraag van een vergunning onderstaande stukken in (conform artikel 2.3 van de AVOI 2015
gemeente Olst-Wijhe):
✓
✓
✓
✓

Volledig ingevuld aanvraagformulier;
Wanneer u geen netbeheerder bent, een machtiging van de aanvrager;
Stel belanghebbenden en instanties vooraf in kennis van de voorgenomen aanvangs- en einddatum
en het soort werkzaamheden;
Een tekening van het ingetekende gewenste tracé van het bestaande gebied (in drievoud), welke
voldoet aan:
• een tekeninghoofd met een uniek tekeningnummer;
• een datum waarbij de datum van de laatste wijziging geldt;
• een schaalvoering van 1:500;
• weergave van een noordpijl ;
• de ondergrond de GBKN in bestaand gebied is;
• een eenduidige en volledig aangegeven maatvoering ten opzichte van de vaste punten in de
omgeving van het geplande tracé; en
• vermelding van het aantal leidingen, inclusief de materiaalsoort en nummer van de leiding(en)
alsook de diameter van de leiding(en).

Voor gebieden die in ontwikkeling zijn, worden de volgende ondergronden gebruikt voor de aanvraag van
een vergunning:
✓
De begrenzing van het plangebied
✓
Het matenplan van het ontwikkelde gebied
✓
Het K&L-tracé vastgesteld door de projectontwikkelaar (gemeente of derden) voorzien van
goedkeuring van de gemeente (bij derden) voor het over te dragen openbaar gebied
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Verklaring
Bij het aanvragen van een beschikking verklaart u:
• Dat de netbeheerder voldoet aan de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Wij vragen uw
aandacht voor artikel 6 tweede lid. Dit artikel beschrijft de verplichting voor beheerders om hun
beheerpolygonen op te geven. Dit is noodzakelijk om graafberichten naar alle relevante beheerders te
kunnen sturen. Als een beheerder geen beheerpolygoon heeft opgegeven zal de gebiedsinformatie niet
verstrekt kunnen worden wat leidt tot onduidelijkheid voor de grondroerder. Bij het constateren dat
een netbeheerder niet voldoet aan deze verplichting, stelt de gemeente Olst-Wijhe per direct het
Agentschap Telecom hiervan op de hoogte (houd daarbij rekening met een mogelijke boete van
maximaal 100.000 euro).
• Dat u op de hoogte bent van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 gemeente
Olst-Wijhe (AVOI) en de daarbij behorende nadere regels.

Ondertekening
Datum
Handtekening

Opsturen/inleveren van dit formulier
Stuur dit formulier met de gevraagde bijlagen op naar de gemeente Olst-Wijhe.
Mail:

Scan het formulier en mail het naar gemeente@olst-wijhe.nl

Post:

Stuur het naar het Klantcontactcentrum
Antwoordnummer 81303, 8130 VB Wijhe

Balie: Lever het in bij de balie:
Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b Olst
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijhe

Vervolg
Wij beoordelen of de aanvraag compleet is en beoordelen uw aanvraag. Wanneer uw aanvraag niet
compleet is, vragen wij u om aanvullende informatie. Na beoordeling ontvangt u een beschikking van ons.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Wij
delen uw gegevens niet met derde(n), tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat of dat dit
noodzakelijk is voor het kunnen beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet
langer bewaard dan dat (wettelijk) noodzakelijk is voor een goede afhandeling.
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Wij conformeren ons aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen (zoals vastgelegd in de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) voor een veilige verwerking van uw gegevens. U heeft het
recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken
tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie naar www.olst-wijhe.nl/privacyverklaring.

Vragen
Kijk op www.olst-wijhe.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0570 (of 0570 – 56 80 80).
Wij helpen u graag verder.
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