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Vanuit de fractie GBK de volgende technische vragen: 

 

 

 Vraag  Antwoord  

 

 

 

1. In het raadsvoorstel wordt gesproken over de 

overige netbeheerders.  

Welke zijn dit? 

2. De Telecommunicatiewet, t.a.v. de vast te stellen 

eigen coördinatierol en de gedoogplicht met 

betrekking van de aanleg, instandhouding e 

opruiming van kabels e.d. in openbare gronden 

(liggen ook in private gronden!).  

Hoe is de communicatie en afstemming? 

3. Het Handboek kabels en leidingen. Er wordt 

steeds gesproken over openbare gronden, maar 

ook hier de vraag :  

Hoe gaat het over de private gronden die aan de 

weg(en) liggen. Vroeger waren sommige wegen 

een zandpad waarbij het private eigendom tot op 

het hart van de weg lag en later de term overpad 

werd gebruikt en bij herinrichting een trottoir 

werd aangelegd, eigenlijk weer op eigen grond 

en daar moest dan de kabels door. Hier moesten 

de eigenaars zelf een contract met de 

netbeheerder afsluiten voor eventuele schade en 

herstelwerkzaamheden. 

1. De niet telecomaanbieders. Bijvoorbeeld netbeheerders van gas, elektra (Liander) en 

water (PWN), maar ook andere netbeheerders van andere netwerken. 

2. Zie artikel 5, derde lid en artikel 6, tweede lid, onderdeel d. De netbeheerder moet de 

toestemming van overige gedoogplichtigen regelen en dit communiceren aan de 

gemeente. 

3. Zijn het openbare gronden die in privaten handen zijn? Dan zijn het nog steeds 

openbare gronden. Alleen is de grondeigenaar anders. Zie ook vraag 2. 

4. De belangrijkste wijzigingen in de AVOI zijn: 

- Nadere regels uitgebreid (artikel 3) (waaronder dus dat het college nadere regels 

mag stellen op het al dan niet toestaan van niet-openbare netwerken); 

- Automatische opschorting van de termijnen bij breekverbod; 

- Instemmingsvereisten/gegevensverstrekking uitgebreid: 

- gegevensverstrekking de BGT tekening ipv GBKN; 

- Specifieker welke gegevens aangegeven moeten worden 

- Termijnen / doorlooptijd werkzaamheden bij meldingen toegevoegd; 

- Beslistermijnen meldingen is toegevoegd; 

- Toezicht en handhaving is uitgebreid met o.a. eventuele handhaving achteraf. 

5. Het gaat hier om de toestemming van de gemeente om in de gronden van de 

gemeente te mogen liggen, dit wordt hiermee geregeld in het instemmingsbesluit er is 

geen contract voor nodig. 

6. De verordening gaat alleen om openbare gronden zoals gedefinieerd in de 

Telecommunicatiewet. 



4. Bij de onderbouwing staat: de huidige AVOI is op 

enkele punten verouderd. 

Welke zijn dit specifiek? 

5. Bij het hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen staat 

bij instemmingsbesluit: Privaatrechtelijke 

toestemming dat kabels en/of leidingen, mogen 

blijven liggen volgens het ingestemde tracé. 

Waar zijn dan de contracten met de eigenaren? 

6. Ook in dit Hoofdstuk 1 staat: openbare gronden 

en niets over private gronden. 

7. In dit Hoofdstuk 1 staat artikel 3: nader regels. 

Over aangepaste tekeningen wordt niet 

gesproken. 

8. In hoofdstuk 2: artikel 4: instemmingsvereiste, 

Punt 5: het opgenomen verbod is niet van 

toepassing op werkzaamheden van de gemeente. 

Hoezo? 

9. Artikel 6: gegevensverstrekking, hierin wordt 

gesproken over een gehanteerd 

registratiesysteem. 

Welke? 

10. Bij artikel 7: Voorschriften bij instemming besluit. 

Hier wordt niet gesproken over archeologisch 

gronden en hoe diep men mag gaan. 

11. Punt 4 van dit artikel:  

Hier wordt aangegeven bepaalde kosten zelf te 

dragen. Welke dan? 

12. Bij hoofdstuk 3: overleg. B&W organiseren 

periodiek overleg met netbeheerders en 

betrokken partijen of belanghebbende.  

Hoe? Wie zijn betrokken partijen en/of 

belanghebbenden? 

13. Artikel 13: informatieplicht. B&W kunnen een 

overzicht hebben van niet gebruikte kabels en 

leidingen.  

Dit moet zijn MOETEN een overzicht hebben 

•  openbare gronden:  

a. openbare wegen met inbegrip van de daartoe behorende stoepen, glooiingen, 

bermen, sloten, bruggen, viaducten, tunnels, duikers, beschoeiingen en andere werken; 

b. wateren met de daartoe behorende bruggen, plantsoenen, pleinen en andere 

plaatsen, die voor eenieder toegankelijk zijn; 

 

Hierbij kan de grond in eigendom zijn van de gemeente, maar ook in eigendom van 

andere partijen 

7. Wat wordt bedoeld met de vraag, artikel 3 gaat niet over tekeningen: 

 
8. Het is de keuze dat de aanleg van gemeentelijke werken (riool, OVL) niet onder de 

werkingssfeer van de AVOI valt. Dit wordt intern geregeld en beheerd. 

9. MOOR, van Roxit Visma. 

10. Dit moet is al geregeld in andere regelgeving. Hier moeten de netbeheerders uiteraard 

ook aan voldoen. Zie ook artikel 5, derde lid en artikel 6, tweede lid, onderdeel d 

11. Dit gaat neem ik aan over artikel 7, vierde lid wordt gesproken. Hierin staat dat de 

gemeente zelf mag kiezen wie het herstel uitvoert. Uiteraard moeten de kosten 

hiervoor wel vergoed worden door de netbeheerder. Dit is geregeld in de 



14. Hoofdstuk 4: toezicht en handhaving. Krachtens 

deze verordening zijn er aangewezen personen 

voor het toezicht op naleving. 

Wie? Hoe? Wettelijke voorschriften? (Zie 

handboek kabels en leidingen) 

15. Bij de beleidsregels over de 

Nadeelcompensatieregeling artikel 2 wordt alleen 

gesproken over openbare ruimte/ openbare 

gronden en niets over particulieren, terwijl er ook 

gesproken wordt over ander eigendommen. 

16. In het Handboek kabels en leidingen staat op 

pagina 7, 2.2.2 Gemeentelijke toezichthouder-, 

specialist- en coördinator kabels en leidingen. 

Deze rollen zijn toegewezen aan een of meerdere 

medewerkers van de gemeente. 

Wie gaan dat doen? IV/WV? Wat is dan het 

opleidingsniveau/deskundigheid? Zijn dit 3 

nieuwe functies binnen de gemeente?                                                                 

(Zie Basisinspectiemodule van Min van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid) 

 

schaderegeling die door het college is vastgesteld, onder voorbehoud van goedkeuring 

door de Raad van de AVOI. 

12. Er wordt tussen projectleiders van de gemeente en de netbeheerders die regelmatig 

werkzaamheden hebben in de gemeente elk half jaar een overleg georganiseerd. Alle 

netbeheerders die een netwerk in de gemeente hebben liggen worden hiervoor 

uitgenodigd. 

13. Als B&W dit willen hebben, dan kunnen ze dit verzoeken aan de netbeheerders en 

moeten de netbeheerders dit dus aanleveren. 

14. Er is binnen cluster openbare ruimte een medewerker kabels en leidingen die belast is 

met de coördinatie, vergunningverlening en toezicht van werken die onder de AVOI 

vallen. 

15. Inhoudelijk is de nadeelcompensatieregeling niet aangepast ten opzichte van de 

huidige nadeelcompensatieregeling van de gemeente. Private gronden kunnen ook 

openbare ruimte zijn. 

16. Er is binnen cluster openbare ruimte een medewerker kabels en leidingen die belast is 

met de coördinatie, vergunningverlening en toezicht van werken die onder de AVOI 

vallen. 

 

 


