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Kabels en leidingen in de openbare ruimte  
Vergunning aanvragen en (af)melden werkzaamheden  
Let op! Voor alle graafwerkzaamheden zijn de voorschriften, welke zijn beschreven in het handboek 

kabels en leidingen Hoeksche Waard, van toepassing 
 

1. Aanvrager  

Naam bedrijf/organisatie:  __________________________________________________________________________________ 

Adres: _____________________________________________________________________________________  

Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________________________________ 

Factuuradres 

(indien afwijkend adres): _____________________________________________________________________________________ 

Naam contactpersoon: _____________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________________________________ 

e-mailadres: _____________________________________________________________________________________ 

Voorkeur communiceren met 

de gemeente:  

 post 

 email  

 

2. Projectgegevens  

Projectnaam: ____________________________________________________________________________________ 

Projectnummer: _____________________________________________________________________________________ 

Plaatsnaam en adres/locatie 

werkzaamheden: _____________________________________________________________________________________ 

Omschrijving van het 

project/werk: _____________________________________________________________________________________ 

Geplande startdatum: _____________________________________________________________________________________ 

Geplande einddatum: _____________________________________________________________________________________ 

3. Gegevens aannemer  

Is er een aannemer:   

Naam bedrijf: 

 ja           nee 

_____________________________________________________________________________________  

Naam contactpersoon: _____________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer 

contactpersoon: _____________________________________________________________________________________ 

Adres: _____________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________________________________ 

e-mailadres: _____________________________________________________________________________________  

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar e-
mailadres. U kunt het formulier ook per post sturen naar 

Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3290 EA Oud-
Beijerland. 

 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 
14 0186 of info@gemeentehw.nl  

mailto:info@gemeentehw.nl
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4. Doel aanvraag of melding 

 Een aanvraag vergunning/instemming (minimaal 8 weken voor start uitvoering versturen en                    

tekeningen in 4-voud per post nasturen) 

 

 Een melding start werk na verkregen vergunning/instemming (minimaal 3 werkdagen voor start 

uitvoering versturen of telefonisch melden) Ga hierna naar vraag 11. 

 

 Een melding van werk van niet-ingrijpende aard1)  (minimaal 5 werkdagen voor start uitvoering 

inclusief tekening in PDF versturen)  

 

 Een melding van spoedeisende werkzaamheden2) (minimaal 3 werkdagen voor start uitvoering 

inclusief tekening in PDF versturen. Bij werkzaamheden die niet kunnen wachten de volgende dag 

melding doen) 

 

 Een afmelding van werk. Vul vervolgens vraag 9,10 en 13 in met de daadwerkelijke hoeveelheden. 

Vervolgens dit formulier ondertekenen en versturen. 

 

Bij minimaal 3 of 5 werkdagen voor start uitvoering telt de dag van inzending niet  mee! 

 
1)Werkzaamheden van niet-ingrijpende aard: 

- Het aanbrengen of verwijderen van leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen met een 

lengte van minder dan 25 meter 

- Reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan leidingen met een lengte van minder dan 

25 meter 

- Huisaansluitingen met een lengte van minder dan 25 meter 

- De werkzaamheden dienen niet gelegen te zijn in, op of boven een wegkruising of rotonde 

- De werkzaamheden doorkruisen geen weg 

- De werkzaamheden vinden niet plaats onder asfalt 

- Het openen van handholes 

- Het graven van proefsleuven voor kabel- en leidingwerkzaamheden 

- Het maken van boringen voor grondonderzoek in het belang van leidingen 

 
2)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 melding te worden 

ingediend 

 

 

 

5. Gegevens leidingexploitant/netbeheerder 

Naam bedrijf: _____________________________________________________________________________________  

Naam contactpersoon: _____________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer 

contactpersoon: _____________________________________________________________________________________ 

Adres: _____________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________________________________ 

E-mailadres: _____________________________________________________________________________________  
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6. Andere partijen 

Zijn er andere partijen dan 

de gemeente betrokken bij 

deze aanvraag:   

 

Naam partij: 

 ja           nee         

 

_____________________________________________________________________________________  

Aantal bijlage: _____________________________________________________________________________________  

 

Voeg (indien nodig) de schriftelijke resultaten van deze partij als bijlage toe. Bijvoorbeeld 

toestemming van het waterschap, volmacht van de leidingexploitant. 

 

 

7. Gegevens van de kabels en leidingen 

Soort kabel/leiding:  __________________________________________________________________________________ 

Aantal kabels/leidingen in 

sleuf: _____________________________________________________________________________________  

Lengte te (ver)leggen 

kabel/leiding: _____________________________________________________________________________________ 

Lengte te verwijderen 

kabel/leiding: _____________________________________________________________________________________ 

 

8. Bijlagen klik hier voor het handboek kabels en leidingen voor meer informatie 

 

Om de aanvraag compleet te maken moet u een uitvoeringsplan als bijlage meesturen. Hierin moet 

staan: 

 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; 

 Omleidingsroutes en een verkeersplan 

 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. 

U kunt ook eventueel een begeleidende brief meesturen. 
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9. Gegevens in te graven sleuven 

 

Lengte sleuven:  __________________________________________________________________________________ 

Breedte sleuven: _____________________________________________________________________________________  

Diepte sleuven: _____________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Soort verharding 

Geef aan welke verharding / bedekking boven de sleuf aanwezig is. Geef hierbij ook het aantal 

strekkende meters aan: 

          Aantal meters  
 

 Tegels      

 Klinkers    

 Sierbestrating    

 Asfalt    

 Groen     

 Anders     

Toelichting verharding anders: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

11. In kennis stellen belanghebbenden 

Als u gaat graven, informeert u mensen en organisaties die last kunnen krijgen van de 

graafwerkzaamheden. We noemen dit de ‘belanghebbenden’. 

 

Heeft u belanghebbenden:  ja            nee 

 

12. Gegevens belanghebbenden 

(indien van toepassing) 
De volgende belanghebbenden zijn/worden geïnformeerd: 

U kunt hier ook groepen noemen. Bijv. de bewoners van een bepaalde straat. 
 

Naam belanghebbende Adres belanghebbende Telefoonnummer of E-

mail belanghebbende 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

13. Opmerkingen 

Eventueel andere van belang zijnde feiten en omstandigheden: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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14. Ondertekening 

U dient dit formulier te ondertekenen, zonder handtekening wordt de aanvraag / melding niet in 

behandeling genomen. 
 

Datum: Plaats: Handtekening: 

 

 

 

15. Versturen  

Postadres en de e-mailadres voor vergunningaanvragen en meldingen en het toesturen van (digitale) 

tekeningen:  

 

Internet www.gemeentehw.nl 

E-mail  ingravingen@gemeentehw.nl 

Adres Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland 

Telefoon 14 0186    088-6473647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer het voor de behandeling van de melding noodzakelijk is, kan aan u (buiten bovenstaande) 

om aanvullende gegevens gevraagd worden 

 
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de 

gemeente Hoeksche Waard uw persoonsgegevens. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u 

vinden in de privacyverklaring op de website: www.gemeentehw.nl. 

http://www.gemeentehw.nl/
mailto:ingravingen@gemeentehw.nl
http://www.gemeentehw.nl/

