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Aanvraagformulier voor een vergunning/instemmingsbesluit o.b.v. AVOI gemeente Raalte
Formulier voor een aanvraag van een beschikking ten behoeve van de aanleg, instandhouding of opruiming
van kabels en leidingen ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of van een netwerk
ten behoeve van nutsvoorzieningen.
Als de informatie niet volledig is zal uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.
Volledigheid betekent:
 Alle velden zijn ingevuld
Het formulier dient te worden gestuurd naar:

Gemeente Raalte
Team Beheer en Onderhoud
Postbus 140
8100 AC Raalte

Betreft:
Projectnaam:

Proj. Nr.:

Locatie werk:
1. Gegevens van de netbeheerder: (=eigenaar/beheerder van het netwerk, kabel of leiding)
Bedrijfsnaam:
Postadres:

Postcode:

Contactpersoon:

Plaats:

E-mail:

Tel.:

2. Gegevens van de aanvrager: (alleen indien afwijkend van de netbeheerder en met machtiging!)
Bedrijfsnaam:
Postadres:

Postcode:

Contactpersoon:

Plaats:

E-mail:

Tel.:

3. Factuuradres: (leges en (her)straatkosten)
Bedrijfsnaam:
Postadres:

Postcode:

Contactpersoon:

Plaats:

E-mail:

Tel.:
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4. Projectgegevens:
Soort kabel/leiding:

Gas

Elektra

Water

Data

Beoogd gebruik:
Reden werkzaamheden:
Reden

Anders:
Aantal leidingen
Leeg/ buiten gebruik

Lengte sleuf

Breedte sleuf

Opp. Lasgat

Stuks

Aanleg
Verleggen
Ruimen
Vervangen
Anders:
Plaatsing van:
Onderverdeling verhardingsoort:
Aard van de verharding
Lengte sleuf

Stuks

Breedte sleuf

Opp. Lasgat

Stuks

Tegels
Klinkers
Berm
Asfalt
Sierbestrating
Voorgenomen aanvangsdatum:
Voorgenomen einddatum:

5. Documentgegevens:
Voor het aanvragen van een vergunning worden, conform artikel 2.3 van de AVOI, in ieder geval de volgende
gegevens verstrekt door de aanvrager:
Volledig ingevuld aanvraagformulier.
Welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van
aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden
tekening van het gewenste tracé ingetekend op de GBKN schaal 1:500 (in drievoud) voor bestaand
gebied.
De tekening(en) moet(en) zijn voorzien van een tekeninghoofd met een uniek tekeningnummer en
een datum waarbij de datum van de laatste wijziging geldt
De schaal van de tekening(en) moet 1:500 zijn
De tekeningen moeten zijn voorzien van een noordpijl
De tekening(en) hebben als ondergrond de GBKN in bestaand gebied
De maatvoering van het geplande tracé moet eenduidig en volledig zijn aangegeven ten opzichte
van vaste punten in de omgeving
Het aantal leidingen moet op de tekening(en) zijn aangegeven inclusief de materiaalsoort en
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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 Raalte (bij derden) voor het over te dragen openbaar gebied
Bij het aanvragen van een beschikking verklaart de aanvrager:
 Dat de netbeheerder voldoet aan de “Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten”
Wij vragen met name 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 zal de gemeente Raalte per direct het
Agentschap Telecom hiervan op de hoogte stellen.
U dient rekening te houden met mogelijk een boete van maximaal 100.000 euro.



Dat de aanvrager op de hoogte is van de “Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur”
(AVOI) en de daarbij behorende beleidsregels.

6. ondertekening:
Plaats:

Datum:

Naam:
Handtekening:
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