Vergunning aanvragen voor het leggen, hebben, onderhouden of verwijderen van kabels en leidingen in
de openbare grond
Deze handleiding beschrijft hoe u als organisatie een vergunning aanvraagt voor het leggen, hebben, onderhouden of verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond.

a) Aanvragen van de vergunning op www.lansingerland.nl
Om de vergunning aan te vragen navigeert u naar het aanvraagformulier op www.lansingerland.nl
Het formulier vindt u op locatie: Home > Zelf Regelen > Zoek een product of dienst > ‘Kabels en leidingen leggen in openbare grond’.
Om toegang te krijgen tot dit formulier heeft u e-herkenning nodig, vraag deze van tevoren aan. Op https://www.eherkenning.nl/ vindt u meer informatie over hoe u dit kunt
aanvragen.

b) Invullen van de Basisgegevens
Als eerste stap vult u de basisgegevens in. Indien u zelf netbeheerder bent vult u bij de eerste vraag het bolletje met antwoord ‘Ja’. Het is in dat geval niet nodig ‘Gegevens
netbeheerder’ in te vullen, de vragen verdwijnen vanzelf met het beantwoorden van de eerste vraag met ‘Ja’.
De velden die gekenmerkt zijn met * zijn verplicht in te vullen velden.

Na het invullen van de antwoorden klikt u op ‘Volgende’ rechtsonder op de pagina. U navigeert nu verder naar de pagina ‘Projectgegevens’.

c) Invullen van de Projectgegevens
Op de volgende pagina vult u de projectgegevens in.

Indien het verkeer hinder ondervindt van deze werkzaamheden volgt er een extra waarschuwing: Let op. Verderop in het formulier moet u een verkeersplan toevoegen.

Na het invullen van de antwoorden klikt u op ‘Volgende’ rechtsonder op de pagina. U navigeert nu verder naar de pagina ‘Werkzaamheden’.

d) Invullen van de Werkzaamheden
Vul in welke werkzaamheden plaatsvinden. Naar aanleiding van het antwoord op de eerste vraag worden eventueel enkele extra vragen zichtbaar, zoals: Vinden er boringen
plaats? of Wat voor boven- of ondergrondse voorzieningen worden er geplaatst?

Indien er boringen plaatsvinden, verschijnt een extra waarschuwing: Let op. Verderop in het formulier moet u een boorplan, tekening en dwarsdoorsnede toevoegen.

Indien er bronbemaling plaatsvindt, verschijnt een extra waarschuwing: Omdat er bronbemaling plaatsvindt, moet u een lozingsvergunning aanvragen.

Vul ook de omvang van de werkzaamheden in. De laatste vraag past zich aan, naar aanleiding van eerder gegeven antwoorden.

Na het invullen van de antwoorden klikt u op ‘Volgende’ rechtsonder op de pagina. U navigeert nu verder naar de pagina ‘Bijlage(n)’.

e) Toevoegen van bijlage(n)
Verzamel a.u.b. de benodigde bijlagen voor je het formulier invult. Het formulier vraagt alleen naar bijlagen die relevant zijn voor de aanvraag. De bijlage ‘Tracétekening met
maatvoering kabels/leidingen (schaal 1:500)’ is een verplicht toe te voegen bijlage. Het formulier weet welke bijlagen nodig zijn aan de hand van ingevulde antwoorden in
eerdere stappen.

Na het toevoegen van de bijlagen klikt u op ‘Volgende’ rechtsonder op de pagina. U navigeert nu verder naar de pagina ‘Controleren en verzenden’.

f) Controleren en verzenden
Op de laatste pagina vindt u een overzicht van alle gegevens die u heeft ingevuld. Controleer deze gegevens goed op juistheid en volledigheid. Als alle informatie in orde is klikt
u rechtsonder op de pagina op:

Hartelijk dank voor uw aanvraag!

