
 

 

Aanvraagformulier: Kabels en Leidingen 

 
  Formulier voor het aanvragen een vergunning of instemmingsbesluit  

zoals bedoeld in artikel 2.2, 1e lid en artikel 3.2, 1e lid van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI) 

gemeente Asten.   
 

Dit formulier dient ingevuld en via e-mail te worden gestuurd naar: gemeente@asten.nl 
  

  

1. Project gegevens  
  

  Projectnaam   Project nummer   
  Locatie werk (straat)    SYNFRA / GEMMA Nr.   

         

  
2. Gegevens van de netbeheerder  

                  (eigenaar van het netwerk, kabel of leiding!)  
  Bedrijfsnaam    Contactpersoon    
  Postadres/postcode    E-mail    
  Plaats    Telefoonnummer    
  KvK-inschrijving (nr.)        
  Registratienr. OPTA        

         

  

3. Gegevens van de aanvrager 

                   (indien afwijkend van de netbeheerder; met te overleggen machtiging!)  

  Bedrijfsnaam   Contactpersoon    

  Postadres/postcode   E-mail    

  Plaats    Telefoonnummer    

          

  
4. Factuuradres 

  
  Bedrijfsnaam    Contactpersoon    
  Postadres/postcode    E-mail    
  Plaats     Telefoonnummer    
  Referentie       

         

  

5. Uitvoerende partij 
  

  Bedrijfsnaam     Contactpersoon    

  Postadres/postcode    E-mail    

  Plaats     Telefoonnummer    

         

  

6. Gegevens werkzaamheden 
  

  Soort kabel/leiding:  
  Gas / Elektra / Warmte Koude Opslag / Water / Elektronische communicatie / Stadsverwarming  

   Aantal k&l      

   Diameter k&l      

   

  Soort werkzaamheden:  

   lengte sleuf breedte sleuf (gem.)  opp. Lasgat  (gem.) stuks  

  Aanleg           
  Verleggen           

  Ruimen           

  Vervangen           

         
  Plaatsing van      

  

  Anders    

 

gemeente@asten.nl


 
     

 Soort verharding:   

   lengte sleuf breedte sleuf (gem.)  opp. Lasgat  (gem.) stuks  

  Tegels           

  Asfalt           

  Groen           

  Klinkers           

  Overig           

         
  Voorgenomen aanvangsdatum:       

  Voorgenomen einddatum:        

         
  7.      Andere gedoogplichtigen / grondeigenaren:   

  Bij welke andere gedoogplichtigen/grondeigenaren loopt het tracé door hun gronden?  

       

       

       

       
  Uiterlijk vier weken na verzending van dit formulier dient schriftelijk uitsluitsel gegeven te worden over het overleg met deze gedoogplichtigen.   

  * Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de aanvraag of melding worden verstrekt.  

  * Vul het formulier zo volledig mogelijk in, om te voorkomen dat de behandeling vertraagd wordt.   

         
  8.      Ondertekening   

         
  Plaats:    Datum:    

  Naam:    Handtekening:    

   
 

   

        

  

 
 
Mee te zenden bescheiden:      

         

  a. Machtiging vanuit netbeheerder (indien van toepassing)     

  b. Planning van het gehele werk inclusief de faseringen en de werkvolgordes.   

  c. In enkelvoud volledige en duidelijk leesbare (digitale) tekening(en) in PDF-formaat van het gewenste tracé  

      I.    Een tekeninghoofd met een uniek tekeningnummer en een datum waarbij de datum van de laatste wijziging geldt;  

      II.   Een noordpijl;      

      III.  Voor Synfra-partners een Gemma-nummer waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn aangemeld;  

      IV.  Het aantal kabels of leidingen inclusief de materiaalsoort en tevens de diameter van de leiding(en).  

  
d. Voor gebieden die in ontwikkeling zijn wordt de kabel- of leidingtracétekening, zoals vastgesteld door het college van 
    burgemeester en wethouders, gebruikt voor de aanvraag van een vergunning dan wel een instemmingsbesluit 

 

  
e. Een opgave van de objecten (bovengrondse voorzieningen en de afmetingen daarvan, handholes c.q. distributiepunten, 
    brandkranen, etc.), zowel van permanente als tijdelijke aard, die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst en de  
    situering daarvan op de tekening 

 

  f.  Beschrijving van maatregelen voor bereikbaarheid en bescherming van de aanwezige kabels en leidingen 96b (indien van toepassing  

  g. Het verkeersplan conform CROW-richtlijn 96b (indien van toepassing)   

  h. Maatregelen ter bescherming van de openbare (groen-)voorzieningen (indien van toepassing)  

  i.  Maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid (indien van toepassing)  

    

 




