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Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 20 januari 2011   

Bundelnummer : 9   

 
 
 
 
Onderwerp : Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Oude 

IJsselstreek 2011  
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) inclusief toelichting vaststellen 
 
Inleiding 
Op grond van de Telecommunicatiewet (Tw) zijn gemeenten verplicht een lokale verordening vast te stellen 
over de eigen coördinatie- en gedoogplicht met betrekking tot de aanleg, instandhouding en opruiming van 
openbare elektronische kabels en leidingen in openbare gronden. De gemeente Oude IJsselstreek beschikt 
momenteel niet over een up-to-date telecommunicatieverordening

1
 en voldoet dus niet aan de wettelijke 

verplichting uit de Tw. Hierbij bieden wij u een nieuwe verordening aan. 
 
Meetbaar effect 
Ondergrondse kabels en leidingen worden op een deugdelijke wijze gelegd, in stand gehouden en verwijderd. 
 
Argumenten 

1.1 De AVOI zorgt voor een uniforme procedure voor het aanleggen, instandhouden en opruimen van 
kabels en leidingen in openbare gronden voor iedere netbeheerder2  
In de huidige situatie wordt er onderscheid gemaakt tussen netbeheerders en de procedure (inclusief de 
leges). De oorzaak is het verschil in wetgeving (Telecommunicatiewet en overige). Deze differentiatie 
tussen netbeheerders van openbare elektronische communicatienetwerken en overige netbeheerders 
vervalt na het vaststellen van de AVOI. Volgens de AVOI wordt iedere aanvraag eenduidig behandeld. 
Elke aanvrager krijgt in plaats van een vergunning, een instemmingsbesluit en de leges zijn ook gelijk; 
ambtelijk wordt er namelijk evenveel werk voor verricht. 
 

1.2 De AVOI van gemeente Oude IJsselstreek is leidend voor overige Achterhoekse gemeenten welke 
in dit kader ook meedoen 
Gemeente Oude IJsselstreek valt in het gebied waar eensluidend wordt omgegaan met werkzaamheden 
in de openbare ruimte door nutsbedrijven (via de Combi-werkgroep van Flevo-Gelderland) en UNOG 
(Uniformiteit Nutsbedrijven Oostelijk Gelderland)
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. Tussen de UNOG en de netbeheerders gelden al 

jarenlang de Algemene Voorwaarden UNOG. Dit zijn uitvoeringsvoorschriften en afspraken over het 
herstel van het straatwerk. Beleid over de coördinatie werd nog niet regiobreed opgesteld. Ambtelijk 
heeft de gemeente Oude IJsselstreek in maart 2010 het initiatief genomen om een AVOI op te stellen en 
deze vervolgens ook beschikbaar te stellen aan alle UNOG-gemeenten. Gemeente Oude IJsselstreek 
steekt daarmee dus de nek uit en nam het voortouw voor regionale samenwerking. De overige 14 
gemeenten hebben ambtelijk duidelijk gemaakt dat zij de AVOI van gemeente Oude IJsselstreek willen 
overnemen waardoor de gewenste uniformiteit eenvoudig wordt gerealiseerd. De netbeheerders weten 
dat het UNOG-verband hierin uniform wil optreden. 

 
1.3 Netbeheerders zijn content met de aanpak en zien uit naar uniformering 

Netbeheerders zijn schriftelijk en mondeling geïnformeerd, bedoeld als zogenaamde meespraak. Via een 
terugkoppeling hebben de leden van de Combi-werkgroep Flevo-Gelderland kenbaar gemaakt dat zij 

                                                      
1
 De algemene verordening ondergrondse infrastructuren vervangt de oude telecomverordening van Wisch. 

Gendringen heeft nooit een telecommunicatieverordening gehad. 

 
2
 Netbeheerders: 

• Koninklijke KPN TELECOM 

• Liander N.V. 

• Reggefiber 

• UPC 

• Vitens Gelderland N.V. 

• Volker Wessels Telecom | Infra 

 
3
 De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude 

IJsselstreek, Rijnwaarden, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen hebben een ambtelijke overlegstructuur: UNOG. 
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content zijn met de werkwijze en de aanpak. Reacties op de concept-AVOI zijn meegenomen in de 
definitieve versie voor zover dit naar onze mening nodig was (zie ook kanttekening c). 

2.   
Kanttekeningen 

a. De leges zijn al aangepast. 
Op 4 november heeft de raad de belastingverordeningen 2011 vastgesteld. In de tarieventabel voor 
de leges die op 1 januari 2011 in werking treedt, zijn de leges al opgenomen (Titel 3: Hoofdstuk 4). 
Vooruitlopend op de vaststelling van de AVOI werden de leges conform de AVOI vastgesteld. Voor 
de zekerheid werd een overgangsartikel opgenomen om te voorkomen dat in 2011 niets in rekening 
kan worden gebracht. 
 

b. De legeskosten worden niet accepteert door Liander. 

In de oude privaatrechtelijke overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over het niet heffen van 
precario of leges. Echter leges worden al sinds 2004 betaald door Liander (maar ook door Vitens). 
 
In artikel 8 lid 11 van de AVOI is opgenomen dat de gemeente leges zal heffen voor de 
afgifte van een instemmingsbesluit. Liander maakt bezwaar tegen deze bepalingen zoals 
voorgesteld. 
 

c. De verleggingskosten blijven voorlopig voor de gemeente (Liander). 
Er bestaan oude privaatrechtelijke overeenkomsten met Liander
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. Daarin zijn afspraken vastgelegd 

over de door netbeheerder (Liander) te ontvangen vergoeding bij een verlegging van kabels en 
leidingen in openbare grond op verzoek van een gemeente. Liander ontvangt in dergelijke gevallen 
een gedeelte of de gehele kosten van zo’n verlegging. 
 
In de oorspronkelijke versie (voor meespraak netbeheerders), zaten knelpunten waar Vitens en 
Liander over vielen. De oorspronkelijke tekst van artikel 10 Verleggingen luidde: 
“1. De netbeheerder is verplicht … op eigen kosten over te gaan tot het nemen van 
maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen ten dienste van zijn netwerk, waaronder het 
verplaatsen van kabels en/of leidingen, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de oprichting van 
gebouwen of de uitvoering van werken door de gemeente Oude IJsselstreek. 
De inhoud is gehandhaafd, maar hier is aan toegevoegd: “… tenzij en voor zover daarover 
andersluidende afspraken zijn overeengekomen tussen partijen.” 
 

d. De verleggingskosten blijven voorlopig voor de gemeente (Vitens). 
Er bestaan oude privaatrechtelijke overeenkomsten met Vitens. Landelijk zijn er ontwikkelingen om 
deze te veranderen. Commissie Burgering heeft hierover advies uitgebracht. In de ogen van deze 
Commissie is het wenselijk dat er gewerkt gaat worden aan een landelijk werkende 
publiekrechtelijke regeling inzake verleggingen met daarin opgenomen onder meer het onderwerp 
nadeelcompensatie. Ambtelijk zijn hierover al contacten gelegd. De AVOI loopt hier niet op vooruit. 

 
Uitvoering 
De werkwijze zoals vervat in de AVOI kan vanaf de vaststelling worden gerealiseerd en heeft geen einddatum. 

Planning 

De verordening treedt in werking op de eerste dag na vaststelling door de gemeenteraad. 

Communicatie 

In de Gelderse Post editie Oude IJsselstreek en op de website zal, na vaststelling, een publicatie over de 
verordening worden gepubliceerd. De relevante stukken zullen gedurende 6 weken ter inzage liggen. De 
netbeheerders worden per brief op de hoogte gesteld van de vastgestelde AVOI. 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 

                                                      
4
 O.a. raadsbesluit van 28 september 1922 met PGEM, herzien in 1984. 

 


