
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 22 december 2016
Volgnummer :

Onderwerp : Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Aan de raad,

Inleiding 
Op 22 maart 2012 is de huidige Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) vastgesteld. 
Deze verordening is destijds tot stand gekomen door de UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oostelijk 
Gelderland): een samenwerking van 15 Achterhoekse gemeenten waarbinnen uniforme afspraken gelden 
voor netbeheerders. 
In artikel 10 lid 2 onder b van de AVOI is bepaald dat nadeelcompensatie aan netbeheerders kan worden 
uitgekeerd op basis van geldende privaatrechtelijke afspraken. Het gaat hierbij dan om eventuele 
compensatie van netbeheerders wanneer op verzoek van de gemeente door de netbeheerder maatregelen 
moeten worden genomen ten aanzien van kabels en leidingen. Dit als gevolg van het van gemeentewege 
oprichten van gebouwen of vanwege uitvoering van werken. 

Tussen gemeenten en netbeheerders bestaan veelal contracten waarin (verouderde) bepalingen over 
nadeelcompensatie zijn opgenomen. Op verzoek van de publieke aandeelhouders van Vitens (gemeenten 
en provincies) is de commissie Burgering in het leven geroepen om de veelheid aan afspraken over 
nadeelcompensatie als onderdeel van de verschillende contracten te analyseren om tot een uniform model 
te komen. Het voorstel uit het “Eindadvies Commissie Burgering, nadeelcompensatie” is daarvoor als 
uitgangspunt gehanteerd waarbij gekozen is voor een publieksrechtelijke vorm (nadere regels) in plaats van 
het Vitens voorstel per contract (per gemeente) te implementeren. Gemeente Oude IJsselstreek heeft deze 
publiekrechtelijke regeling1 eind 2014 al vastgesteld.
Formeel moet de bepaling in artikel 10 van de AVOI worden gewijzigd (waarin nu nog staat 
“nadeelcompensatie op basis van privaatrechtelijke afspraken”) en dit is de taak van de gemeenteraad.

Gelijktijdig met het opstellen van een uniforme, publiekrechtelijke regeling met de netbeheerders, zijn de al 
lang door gemeenten en netbeheerders gebruikte Uitvoeringvoorschriften 1996 geactualiseerd en afgestemd 
op de AVOI en verwoord in het Handboek Ondergrondse Infrastructuren. De afspraken in het handboek zijn 
nu nadere regels als bedoeld in artikel 3 van de AVOI.

Voorstel
De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) vaststellen. 

Relatie met (huidig) beleid
De nadeelcompensatieregeling betreft een publiekrechtelijke regeling (via college van B&W), zodat de 
gemeenteraad de bepaling in artikel 10 van de AVOI moet wijzigen (daarin staat nu nog “nadeelcompensatie 
op basis van privaatrechtelijke afspraken”). Uit efficiency overwegingen zijn naast de noodzakelijke wijziging 
van de AVOI 2012 in verband met de nadeelcompensatieregeling een aantal technische verbeteringen 
verwerkt.

De AVOI blijft als verordening de kapstok. De vernieuwde versie moet door de gemeenteraad worden 
vastgesteld. Via artikel 3 (Nadere regels) worden de Nadeelcompensatie (artikel 10) en het Handboek 
(artikel 8) gekoppeld aan de AVOI. Deze twee documenten worden door het college van B&W vastgesteld.

De voorliggende nadere regels, eenmaal bestuurlijk vastgesteld, vervangen de relevante onderdelen in de 
diverse contracten tussen Vitens en gemeenten en de afspraken over de uitvoering van werkzaamheden 
door netbeheerders in de openbare ruimte. Samen met het handboek ondergrondse infrastructuren vormen 
de 3 documenten een samenhangend en uniform kader.

1 14int00739, collegebesluit 19 november 2014 met kenmerk 14ini03126
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Beoogd(e) effect(en) 
Realisatie van één uniform regime binnen UNOG-gemeenten voor nadeelcompensatie en uitvoering van 
netbeheerders. 

Argumenten
1.1 De bevoegdheid tot het vaststellen van een verordening ligt bij de raad

De verordening moet worden gewijzigd waaronder de nadere regels vallen, die zijn vastgesteld 
door het college voor het geldend maken van compensatie. Deze bevoegdheid ligt bij de raad.

1.2 De verordening (AVOI) voorziet nu alleen in nadeelcompensatie op basis van een privaatrechtelijke 
overeenkomst

Op grond van artikel 10 lid 2 onder b van de AVOI kan nadeelcompensatie worden uitgekeerd op 
basis van geldende privaatrechtelijke afspraken. Nu hier een publiekrechtelijke regeling is 
vastgesteld, dient deze bepaling te worden gewijzigd, omdat anders de grondslag ontbreekt. 

In artikel 10 lid 2 onder b, wordt de bepaling “Eventuele compensatie wordt verleend op basis van 
geldende privaatrechtelijke overeenkomsten met de netbeheerder(s)” gewijzigd (en 
omgenummerd) in:
“d.De door het college vastgestelde regels zijn van toepassing voor een op aanvraag toe te 
kennen financiële tegemoetkoming (bij wijze van nadeelcompensatie) in het geval dat een 
netbeheerder schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale 
bedrijfsrisico kan worden gerekend en de vergoeding van deze schade niet op een andere wijze is 
verzekerd.
- Deze beleidsregels over nadeelcompensatie zijn vastgelegd als 
“Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen” 2

De voorliggende regeling is nu alleen nog geldend voor Vitens, voor de overige netbeheerders 
gelden nog privaatrechtelijke afspraken.

1.3 Gemeenten hanteren nu nog verschillende regelingen
De 15 gemeenten die deelnemen aan de UNOG hanteren verschillende regelingen en/of 
privaatrechtelijke overeenkomsten voor nadeelcompensatie aan netbeheerders. Met deze regeling 
geldt voor de eventuele toekenning van nadeelcompensatie in iedere gemeente dezelfde regeling. 
Het doel van de gemeenten is dat uiteindelijk één uniforme publiekrechtelijke regeling voor alle 
netbeheerders gaat gelden. 

1.4 De uitvoering wordt geborgd via het Handboek
Ondanks dat de bestaande ambtelijke uitvoeringvoorschriften sinds 1996 (gewijzigd in 2008) 
succesvol UNOG-breed worden toegepast is rechtstreekse koppeling aan de AVOI zinvol. Zo 
worden de afspraken publiekrechtelijk vastgelegd en daarmee beter geborgd voor de toekomst. 
 

Communicatie/betrokkenenparagraaf
De gewijzigde verordening zal na vaststelling worden gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders,

R. Jeltema O.E.T. van Dijk

2 Deze (voormalige) details niet in de verordening opnemen. Dit zijn beleidsregels. Wanneer de 
wet nadeelcomopensatie (Awb) in werking treedt is dit onverbindend. Dit kan worden opgenomen 
in een verlegregeling die wordt vastgesteld door het college of een nadeelcompensatieregeling. In 
UNOG-verband is de Nadeelcompensatieregeling opgesteld die door de 15 gemeenten is (of 
wordt) vastgesteld.
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Interim secretaris Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 22 december 2016

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………
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