
 1

 

 
AANVRAAG VERGUNNING/INSTEMMING OF  
MELDING KABELS EN LEIDINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE 
 
Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen.  
Voor toelichting en definities, zie laatste pagina *) 

 
De werkzaamheden vinden plaats in gemeente: 
(aankruisen) 

□ Alblasserdam □ Dordrecht □ Hendrik-Ido-
Ambacht 

□ Papendrecht □ Sliedrecht □ Zwijndrecht 

 
Dit formulier is ingevuld voor: 
 □ een aanvraag vergunning / instemming  
 (minimaal 8 weken vóór start uitvoering en inclusief tekeningen in 4-voud (Dordrecht en Zwijndrecht: 6-voud) per post versturen) 
 □ een melding start werk na verkregen vergunning / instemming 
 (minimaal 3 werkdagen vóór start uitvoering **); per e-mail versturen, Papendrecht: toezichthouder telefonisch inlichten) 
 □ een melding van werk van niet-ingrijpende aard ***) 
 (minimaal 3 werkdagen vóór start uitvoering inclusief tekening in PDF; per e-mail versturen) 
 □ een melding van spoedeisende werkzaamheden ****) 
 (minimaal 3 werkdagen vóór start uitvoering inclusief tekening in PDF; per e-mail versturen) 

 
Adresgegevens gemeenten: 
 

   

  

Gemeente Alblasserdam 
Postbus 2  
2950 AA Alblasserdam 
Telefoon: 14078 
E-mail:  
ingravingen@alblasserdam.nl  

Gemeente Dordrecht 
Postbus 8 
3300 AA Dordrecht 
Telefoon:14078 
E-mail: 
ingravingen@dordrecht.nl 

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
Postbus 34 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht 
Telefoon: 14078 
E-mail:  
ingravingen@h-i-ambacht.nl  
 

                              
Gemeente Papendrecht 
Postbus 11 
3350 AA Papendrecht 
Telefoon: 14078 
E-mail:  
ingravingen@papendrecht.nl 

Gemeente Sliedrecht 
Postbus 16 
3360 AA Sliedrecht 
Telefoon: 0184-495900 
E-mail:  
ingravingen@sliedrecht.nl  

Gemeente Zwijndrecht 
Postbus 15 
3330 AA Zwijndrecht 
Telefoon: 14078 
E-mail: 
Ingravingen@zwijndrecht.nl  
 
 

1. Projectgegevens (aangevraagd tracé) 
 Gegevens 
Projectnaam aanvrager  

 
Projectnummer aanvrager  

 
Locatie werkzaamheden  

 
Omschrijving van het project (werk)  
Geplande startdatum  
Geplande einddatum  

Zaaknummer 
gemeente………………………….. 
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2. Gegevens bedrijf 

 
3. Soort aanvraag  
 □ Nieuwe aanleg □ Verleggen □ Uitbreiden □ Vervangen □ Plaatsen object 
 

□ Rijzen □ Verwijderen □ Koop □ Verkoop □ Afstoten 

□    Graven van proefsleuven □ Tijdelijke aanleg □ Ernstige belemmering/storing □ Wijzigen einddatum □ Anders 

 
4. Lengte tracé en gegevens leiding 
Kabel  Buis  Objecten en diversen 
Lengte nieuw  m  Lengte nieuw   m  Handhole    st 
Lengte rijzen  m  Lengte rijzen   m  Kast   st 
Lengte vervangen    m  Lengte vervangen   m        
Aantal    st  Aantal   st        
Ruimtebeslag/diameter  mm  Diameter   mm        
Materiaal    Materiaal          
Kleur    Product          
Spanning      Ontwerpdruk            
 
5. Gegevens bijgevoegde tekeningen (schaal 1:500 op een GBKN-ondergrond) 
 

Nummer tekening Datum tekening 
    
    
    
 
6. Uitvoeringsplan *****) 
 
OVERIGE INFORMATIE 
 
7. Vooraf in kennis gestelde instantie 
 
 Naam instantie Naam contactpersoon 

1     
2     
3     
4     
5     
 

 Aanvrager Leidingexploitant/ 
Netbeheerder 

Factuuradres Aannemer 

Naam bedrijf 
 
 

                            
 

 
 

 

Adres 
 
 

                             
 

 
 

 
 

 

Postcode / 
plaatsnaam 
 

 
 

 
 

  

Naam 
contactpersoon 
 

 
 

 
 

 
 

 

Telefoonnummer 
(tijdens 
kantooruren) 

 
 

 
 

 
 

 

E-mail 
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8. Schriftelijke resultaten van andere gedoogplichtigen dan de gemeente 
 
1   
2   
3   
 
9. Andere van belang zijnde feiten en omstandigheden 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONDERTEKENING 
 
Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en op de hoogte  
zijn van de op deze aanvraag van toepassing zijnde verordeningen en onderliggende. 
 

Datum   Plaats   

 

Naam 
ondertekenaar 

  Handtekening   

 

Bedrijfsnaam   
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Toelichting 
 
*) 
Algemeen 
Een bedrijf dient bij aanleg, het houden, het onderhouden en het verwijderen van kabels en leidingen in de 
openbare ruimte bij de desbetreffende gemeente een vergunning / instemming aan te vragen, of een melding te 
verrichten bij werkzaamheden van niet ingrijpende aard ***) of spoedeisende werkzaamheden ****). 
Het formulier dient volledig te worden ingevuld en te worden voorzien van de gevraagde bijlagen. 
 
**) 
Minimaal 3 werkdagen vóór start uitvoering  
Bij het begrip “minimaal 3 werkdagen vóór start uitvoering” telt de dag van inzending niet mee. 
 
***) 
Werkzaamheden van niet ingrijpende aard 
- het aanbrengen of verwijderen van leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen met een lengte van 

minder dan 10 meter; 
- reparaties en / of onderhoudswerkzaamheden aan leidingen met een lengte van minder dan 10 meter; 
- huisaansluitingen met een lengte minder dan 10 meter; 
- de werkzaamheden dienen niet gelegen te zijn in, op of boven een wegkruising of rotonde; 
- het openen van handholes; 
- het graven van proefsleuven voor kabel- en leidingwerkzaamheden. 

- het maken van boringen voor grondonderzoek in het belang van leidingen; 
 
 
****) 
Spoedeisende omstandigheden 
- storingen, waarbij uitstel redelijkerwijs niet mogelijk is; 
- calamiteiten: (natuur) ramp of een onverwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken; 
- afhankelijk van de omvang dient eventueel achteraf alsnog een vergunningaanvraag te worden ingediend. 
 
*****) 
Uitvoeringsplan 
In het uitvoeringsplan dient opgenomen te worden: 
- een opgave van het gewenste tracé met daarbij duidelijke (digitale) tekeningen en daarop aangegeven wat 

de te verbinden locaties zijn; 
- een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de 

gewenste situering daarvan; 
- een omschrijving van de opbrekingen van de verharding; 
- de doorsnede en kleur van de kabel of leiding en indien van toepassing de kabelgoot; 
- de opgave van de ondergrondse (handholes en dergelijke) of bovengrondse kasten waarvoor geen 

omgevingsvergunning noodzakelijk is, alsmede de situering en afmetingen daarvan; 
- naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de contactpersoon, aannemers of onderaannemers die belast 

zijn met de werkzaamheden en van een door hen aangewezen contactpersoon die ten tijde van de 
uitvoering van de werkzaamheden vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelijke 
calamiteiten; 

- de maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare grond aanwezige kabels en leidingen 
waarborgen; 

- de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden; 
- alle overige van belang zijnde feiten en omstandigheden zoals openbare orde, veiligheid, het voorkomen of 

beperken van overlast, de bereikbaarheid van gronden of gebouwen, dan wel ondergrondse ordening. 
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