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 Enig artikel 

 

 1. De aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning moet worden 

gericht aan de Gouverneur en vergezeld gaan van een uitgewerkt ontwerp 

in tweevoud, waarin behalve een opgave van stroomsoort en spanning, 

alles vermeld wordt wat ter beoordeling van het doel en de werking van 

de te maken inrichting met leidingnetten nodig is. Het ontwerp zal 

mede vermelden binnen welk tijdsverloop de inrichtingen of geleidingen 

in gebruik zullen worden genomen.  

 2. Bij dit ontwerp en de ontwerpen, bedoeld in artikel 6, eerste 

lid, van de Landsverordening electriciteitsconcessies, dienen de 

volgende tekeningen in tweevoud gevoegd te worden: 

a. een situatietekening op duidelijke schaal. De situatietekening moet 

juist en duidelijk aangeven de loop van de gehele leiding en/of de 

situatie en inrichting van de bijbehorende werken waarvoor goedkeu-

ring wordt gevraagd. Voor wat betreft de leidingen dienen daarop te 

zijn vermeld: 

 1°. of boven  dan wel ondergrondse leidingen zullen worden gebe-

zigd;  

 2°. het aantal geleiders; 

 3°. het materiaal, waaruit de geleiders vervaardigd worden; 

 4°. de doorsnede van elke geleider in vierkante millimeters; 

 5°. de hoogste stroomsterkte in ampères, welke in de leidingen zal 

worden toegelaten;  

 6°. bij bovengrondse leidingen de hoogte van de leidingen boven de 

grond en de plaats  en de soort van alle ondersteuningspunten;  

 7°. de kruisingen met wegen, wateren of andere electrische leidin-

gen. 

 Voor wat betreft transformatorhuizen en dergelijke moeten een plat-

tegrond en voldoende tekeningen in doorsnede de bouwwijze en de in-

richting inclusief de ventilatie aangeven. Tevens dient een duide-

lijk schakelschema of daarmee gelijk te stellen overzicht in hoofd-

trekken aan te geven:  

 8°. de stroomsoorten en spanningen; 

 9°. het aantal, soort, vulling, alsmede het vermogen van de opge-

stelde transformatoren e.d.; 

 10°. de wijze van schakelen van de afzonderlijke delen van de in-

stallatie;  

 11°. de soort van de leidingen en  de wijze, waarop deze zijn aan-

gelegd;  

 12°. de soort, de nominale stroomsterkte en afschakelvermogen van 

de smeltveiligheden en schakelaars;  

 13°. de kortsluitvastheid van het railsysteem;  

 14°. de wijze waarop de meting plaatsvindt; 

b. een duidelijke tekening van plaatsen, waar wegen, wateren of andere 

electrische leidingen worden gekruist. Op deze tekeningen moeten de 

plaats van de te kruisen leidingen en de constuctiedelen daarvan 
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nauwkeurig zijn aangegeven, voor zover deze minder dan 7 meter van 

de kruising verwijderd zijn. De constructie moet verder door de no-

dige detailtekening op schaal niet kleiner dan 1 : 20 worden ver-

duidelijkt. Tevens moet volledig blijken, welke de afmetingen, de 

constructie en de te bezigen materialen zijn:  

 1°. bij bovengrondse leidingen, van: 

  de ondersteuningspunten ter weerszijde van de kruising;  

  eventueel de schoren daarvan;  

  de dwarsarmen;  

  de isolatoren en isolatorpennen;  

  de bliksemafleiders;  

  eventueel het vangnet, onder vermelding van de wijze, waarop 

dit geleidend met de aarde verbonden zal worden;  

 2°. bij ondergrondse leidingen, van:  

  de kabels;  

  de sleuven waarin deze gelegd zullen worden, onder vermelding 

van de wijze van afdekking;  

  de opstijgeinden en de afwerking daarvan.  

  Van de te bezigen draad, kabel, isolatoren en verdere onderde-

len moeten desgevraagd monsters worden ingezonden. Bij draad 

of kabel moeten deze monsters minstens 30 cm. lang zijn;  

c. bij bovengrondse leidingen een duidelijke tekening van alle onder-

steuningspunten. 

 


