Onderwerp

Gegevens

Toelichting

Vergunning
Wanneer vergunnings plicht

>10m1, Voor zowel telecom bedrijven als nuts bedrijven
wordt een vergunning verstrekt.

Vanaf wanneer (aantal m1 / m2 / anders) is er een vergunningplicht?

Aanvraag proces
Standaard dichtstraten

De netbeheerder straat dicht

Wie verzorgd standaard het opnieuw aanbrengen van de verharding en/of groen (netbeheerder /
gemeente / combinatie)

Meldtermijn groot geprogrammeerd werk

5 werkdagen

Hoeveel werkdagen voor aanvang werkzaamheden moet dit werk in MOOR aangevraagd worden?

Meldtermijn klein geprogrammeerd werk

2 werkdagen

Hoeveel werkdagen voor aanvang werkzaamheden moet dit werk aangevraagd worden?

Meldtermijn calamiteit

1 werkdag

Tot hoeveel werkdagen na het uitvoeren van de werkzaamheden mag de calamiteit uiterlijk
ingediend worden?

Automatisch goedkeuren

nee

Hier kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van het automatisch goedkeuren van een
graafmelding. U kunt aangeven hoeveel werkdagen voor aanvang werkzaamheden de automatische
goedkeuring moet plaats vinden.

Direct goedkeuren calamiteit

nee

Wilt u dat iedere calamiteit in MOOR direct automatisch wordt goedgekeurd?

Graafmelding intrekken

Tot 8.00 op de dag van de opbreking

Tot hoeveel uur voor aanvang werkzaamheden mag de aanvrager het werk nog intrekken?

Financiële instellingen
Straatwerk tarieven

298,00 (gelijk met Krimpenerwaard)

Van welk tarief maakt u gemeente gebruik van? VNG, GPKL, ONG of eigen leidraad

Toeslagen

nvt

Hier kunt u aangeven of en zo ja welke toeslagen uw gemeente hanteert. Bijvoorbeeld 'Toeslag
onbehoorlijke oplevering',

Vaste leges

Tot 100 meter: 272,85 en vanaf 100 meter: 363,80

Wat zijn de vaste legeskosten en voor welke netbeheerder(s) zijn deze van toepassing?

Variabele leges

nvt

Wat zijn de variabele legeskosten en voor welke netbeheerder(s) zijn deze van toepassing?
Bijvoorbeeld leges per m1

Automatisch goedkeuren straatwerk wegbeheerder

21 dagen

Hoeveel dagen heeft de aanvrager de tijd om de hoeveelheid materiaal gegevens van de
wegbeheerder te accorderen?

Duur discussiepunt

21 dagen

Hoeveel dagen mag een aanvraag in discussiepunt staan?

Overige
WFS service

nvt

In MOOR is het mogelijk op opendata aan te leveren via een WFS service

Meerdere gebieden

nvt

Het is mogelijk om uw gemeente in meerdere gebieden op te splitsen. Bij voorbeeld bij ambtelijk
gefuseerde gemeenten of bij indeling in wijken

Lokale regelgeving

Het is in MOOR mogelijk om de lokale regelgeving beschikbaar te stellen, zodat elke aanvrager deze
kan opvragen en op de hoogte is van uw regelgeving.

