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Behandeld door Mevrouw  Datum 13 maart 2018 

Doorkiesnummer 14 030 Ons kenmerk HZ_GROP-18-04859 
E-mail Kabels.en.leidingen@utrecht.nl Onderwerp Grote opbreekvergunning 
Bijlage(n)   

Uw Kenmerk: 88305 Verzonden  
Uw brief van: 8 februari 2018 Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp 

vermelden 
   
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij verlenen wij u vergunning, op grond van artikel 13 van de Verordening kabels en leidingen Utrecht 
2013, voor Telecom (100 tot 500 meter). 
 
Deze vergunning is geldig van 19 maart 2018 t/m 30 maart 2018 voor de volgende locatie(s): 
Operettelaan, Walter Kollolaan, Richard Heubergerstraat  te Utrecht. 
 
Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u aan de gemeente Utrecht een legesbedrag van 
€  (vrij van BTW) verschuldigd. Een factuur wordt u afzonderlijk toegezonden. 
 
Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften: 
1. U dient zich te houden aan de bijgevoegde voorschriften en aan bovengenoemde uitvoeringsdata. 
2. De uitvoering van dit project is gepland in de hierboven genoemde periode. Indien dit een 

voorlopige planning is, dient u minimaal twee weken voor start de exacte data voor instemming 
door te geven aan de projectcoördinator nutsbedrijven:  
e-mail @utrecht.nl of @utrecht.nl.  

3. Zolang de onderhavige kabels en leidingen in de grond liggen, moet u deze toestemming op 
verzoek van de gemeente kunnen tonen. 

4. U dient zich te houden aan bijlage 1: Aanvullende voorschriften. 
 
Inlichtingen en bezwaarschriftenclausule 
Heeft u vragen? 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Mevrouw  of met één van haar collega's 
van de groep vergunningen, telefoon 14 030 of via de e-mail: kabels.en.leidingen@utrecht.nl. 
 
Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist? 
Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u digitaal bezwaar maken. Daarvoor kunt u alleen gebruik 
maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op 
www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen.  
Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester.  
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Bijlage 1: Aanvullende voorschriften. 
 

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat het doorgaande verkeer en de nood- en 
hulpdiensten geen hinder van deze werkzaamheden ondervinden. 
 
De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat voetgangers en minder validen het werk veilig  
kunnen passeren. 

 
De vergunninghouder moet de bedrijven/bewoners/winkeliers in de directe omgeving tijdig 
vooraf informeren over de aard en de duur van de werkzaamheden. 
 
De vergunninghouder moet de in- en uitgangen vrijhouden. 

 
De vergunninghouder dient de exacte uitvoerperiode (start- en einddatum) tijdig ( min. 5 
werkdagen) door te geven aan Tijdelijke Verkeersmaatregelen Utrecht 
(tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl).  
 
De vergunninghouder moet de geplande mantelbuis in 2 delen aanbrengen, zodat het 
passeren van het werk (ook voor fietsers) altijd mogelijk is. 
Nabij de locatie van de mantelbuis parkeerverboden plaatsen en zo nodig wegmeubilair 
verwijderen, zodat doorgaand verkeer het werk gemakkelijk kan passeren. 
 
Parkeerverboden dienen veertien dagen van tevoren geplaatst te worden. 
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