Meldingsformulier kabel- en leidingwerkzaamheden

Formulier voor een melding zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
ter verkrijging van een instemmingbesluit voor werkzaamheden ten behoeve van de aanleg, instandhouding of opruiming van
kabels en leidingen ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, van een niet-openbaar elektronisch
communicatienetwerk of van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen.

Het meldingsformulier dient samen met een tracétekening in kleur te worden opgestuurd
naar:
Gemeente Enschede,
Postbus20@enschede.nl

Projectnaam/korte
omschrijving
werkzaamheden
Projectnummer
Locatie (straatnaam/namen)
Datum aanvraag/uw
kenmerk

1.

Gegevens van de aanvrager

(= eigenaar van de kabel of leiding!)

Bedrijfsnaam
Adres (of postbus)
Postcode en plaats
KvK-nummer
Factuuradres
Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoon
E-mail*
*dit emailadres krijgt de acceptatie melding instemmingsbesluit toegestuurd

2.

Gegevens van de gemachtigde

(= door aanvrager gemachtigd om aanvraag in te dienen)

Bedrijfsnaam
Adres (of postbus)
Postcode en plaats
KvK-nummer
Factuuradres
Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoon
E-mail*
* dit emailadres krijgt de acceptatie melding instemmingsbesluit toegestuurd
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3.

Gegevens van de beheerder/exploitant

(alleen indien afwijkend van aanvrager!)

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats
KvK-nummer
Postbus
Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoon
E-mail

4.

Eigenschappen van de kabel en/of leiding
Soort kabel en/of leiding

beoogd gebruik

aantallen

1.
2.
3.
4.
5.

5.

Plan van uitvoering

De werkzaamheden die leiden tot een opbreking zijn:2
Verleggen/ruimen/aanleggen/vervangen/anders n.l.
2

S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is en bij het onderdeel ‘anders’ invullen.

Berekende lengte van de sleuf
Gemiddelde breedte van de sleuf
Lengte buitenbedrijf gestelde kabels en leidingen en/of lege HDPE-buizen
Lengte van de te verwijderen kabels en leidingen

Aard van de verharding

lengte

Tegels
Asfalt
Groen
Klinkers
Overig
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6.

Uitvoerende partij(en). Indien niet bekend per mail minimaal 5 werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden melden bij toezichthouder.

Aannemer
Contactpersoon
E-mailadres
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
KvK-nummer
Onderaannemer
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
KvK-nummer
Voorgenomen aanvangsdatum van de werkzaamheden
Voorgenomen einddatum van de werkzaamheden

7.

In kennis te stellen belanghebbenden

U dient bewoners en bedrijven voor aanvang in kennis stellen van de (voorgenomen) datum
van de aanvang, de beëindiging en de aard van de werkzaamheden.
8.

Andere gedoogplichtigen

Voor een juiste afweging van alle belangen dient de gemeente een volledig beeld te hebben
van de eigendom van de ondergrond zodat inzicht verkregen wordt in alle andere
gedoogplichtigen. De gemeente wil geen inzage in de contractuele afspraken met eventuele
andere gedoogplichtigen.
Loopt het tracé door gronden van andere gedoogplichtigen? Zo ja, van wie?
1.
2.
9.

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats

datum

Handtekening aanvrager:

……………………………………………
* Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt.
* Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
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Bijlage 1: Mee te zenden bijlagen:

Bij deze melding dienen de volgende bijlagen te worden meegezonden:
1. Bij de eerste aanvraag van ieder kalenderjaar een door de Onafhankelijke Post en
Telecommunicatie Autoriteit afgegeven registratie indien het een aanbieder betreft die op
grond van artikel 5 Telecommunicatiewet een beroep doet op de gedoogplicht van de
gemeente.
2. Bij de eerste aanvraag van ieder kalenderjaar een uittreksel uit het handelsregister van
de Kamer van Koophandel indien de aanvrager hier is ingeschreven.
3. Een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:
a. volledige en duidelijk leesbare tekeningen van het gewenste tracé.
Maximaal schaal 1:1000, inclusief straatnamen;
b. een opgave van de eventuele objecten die bij de uitvoering van de werkzaamheden
worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan, indien deze niet in detail op de
aangeleverde tekeningen worden vermeld;
c. een beschrijving van de maatregelen voor de bereikbaarheid en de bescherming van
in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;
d. een opgave van het beoogde opslagterrein en/of ketenpark tijdens de
uitvoeringswerkzaamheden;
4. Overzichtstekeningen met de beoogde verkeersmaatregelen volgens de eisen, waaraan
een verkeersplan dient te voldoen, gesteld in publicatie 96b van het C.R.O.W.
5. Planning van het gehele werk, inclusief de faseringen en de werkvolgordes, dient
minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij de toezichthouder
aangeleverd zijn.
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