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 Openbare ru imte Remko van Eeten Raadsvoorstel dhr. De Jong 

Nr.     3. Bestuur\6405  

B&W-besluit   06-06-2016 

Raadscommissie  22-06-2016  

Raad    07-07-2016 

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente 

Hillegom 

 

 

Wij stellen voor:  

1. de AVOI vast te stellen en deze per 01-07-2016 in werking te laten treden;  

2. de Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Hillegom (vastgesteld op 

12-06-2008) per 01-07-2016  in te trekken;  

3. artikel 2.11 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2016 als 

volgt aan te passen en deze wijziging per 01-07-2016 in werking te laten 

treden: 

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin 

geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet 

beheer rijkswaterstaatwerken, de Wegenverordening Zuid-Holland, de 

Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet en de AVOI van de gemeente 

Hillegom;  

4. hoofdstuk 15 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 

als volgt aan te passen en deze wijziging per 01-07-2016 in werking te laten 

treden: 

 Hoofdstuk 15 Kabels en leidingen 

1.15.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het verkrijgen van een vergunning of een instemmingsbesluit als bedoeld 

in artikel 2.1 lid 1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 

Hillegom 2016 € 99,-; 

1.15.1.1 indien met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in 1.15.1 overleg 

moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond 

en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met € 175,00; 

1.15.1.2 indien met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in 1.15.1 

onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag 

van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de 

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college 

van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

1.15.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.2 is uitgebracht, wordt een 

aanvraag als bedoeld in 1.15.1 in behandeling genomen op de vijfde werkdag 

na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij 

de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 
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Bestaand kader:  

Gemeentewet 149 

Telecommunicatiewet 

Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Hillegom 

Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2016 

 

Doelstelling:  

Het creëren van uniforme regelgeving en het vergroten van de regiefunctie van de 

gemeente in het kader van werkzaamheden ten behoeve van kabels en leidingen in 

het belang van de openbare orde, de veiligheid, de beperking van overlast, de 

ondergrondse ordening en het uiterlijk aanzien van de omgeving. 

 

Inleiding: 

De gemeente is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid van de openbare ruimte. 

De ondergrondse infrastructuur maakt van de openbare ruimte deel uit, aangezien 

kabels en leidingen voor een groot gedeelte binnen het beheergebied (wegen, 

pleinen, groenvoorzieningen, etc.) van de gemeente gelegen zijn.  

 

De nieuwe Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) vervangt oude 

regelingen en afspraken over de aanleg en onderhoud van kabels en leidingen, 

waardoor er uniformiteit, rechtszekerheid en bestendigheid wordt gecreëerd. Naast 

de AVOI zijn tevens een Schadevergoedingsregeling, een specifieke 

nadeelcompensatieregeling voor kabels en leidingen, en een uitvoeringsregeling, de 

Nadere regels, opgesteld.  

 

Argumenten: 

1.AVOI 

1.1invoering van de AVOI zorgt er voor dat alle partijen in de ondergrond op 

gelijkwaardige en duidelijke wijze worden behandeld. De rechtszekerheid en 

rechtsgelijkheid wordt op deze wijze voor alle netbeheerders bevorderd. Op 

dit moment is dit niet het geval, want veel huidige afspraken en gedragslijnen 

zijn gestoeld op versnipperde privaatrechtelijke afspraken. De regels 

betreffende de aanleg en opruiming van kabels en leidingen zijn namelijk in 

de loop der tijd binnen de gemeente versnippert in verschillende 

verordeningen en privaatrechtelijke overeenkomsten vastgelegd, welke 

onderling niet met elkaar overeenstemmen. Dit is een onwenselijke situatie.  
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1.2De AVOI geeft de gemeente stevige handvatten om regie te voeren in haar 

eigen grond. Dit krijgt vorm doordat de AVOI voorziet in een vergunningplicht 

voor netbeheerders die kabels en leidingen willen aanleggen, instandhouden, 

of opruimen. (Voor netbeheerders van telecomkabels wordt deze 

vergunninglicht instemmingsbesluit genoemd.) In deze vergunning kan de 

gemeente voorwaarden opnemen in het belang van de openbare orde, de 

veiligheid, de beperking van overlast, de ondergrondse ordening en het 

uiterlijk aanzien van de omgeving. Daarnaast kan de gemeente sturing geven 

aan (de planning van) projecten voor kabels en leidingen op de middellange en 

lange termijn doordat in de AVOI de grondslag is gelegen om strategisch 

overleg te voeren met de netbeheerders in de planvormingfase.  

 

1.3De AVOI is een geïntegreerde verordening voor alle spelers in de ondergrond. 

De bepalingen gelden voor zowel telecomaanbieders als voor andere 

netbeheerders (van bijvoorbeeld water- , gas- en elektriciteitsnetwerken). 

Voor alle partijen is er een gelijk regime, waarbij alleen een uitzondering 

wordt gemaakt als dit noodzakelijk is. Zo is er een bepaling in de AVOI 

speciaal voor telecomaanbieders opgenomen over het medegebruik van 

aanwezige netwerken, omdat dit voortvloeit uit de Tw. Voor de AVOI geldt 

zodoende dat ‘integratie van regelgeving waar mogelijk’ als uitgangspunt is 

genomen. 

 

1.4De AVOI is in samenwerking met een aantal andere gemeenten (Katwijk, Lisse, 

Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) in onze regio ontwikkeld. Dit leidt 

tot een transparante regeling voor de gehele regio. Zodoende zijn de AVOI en 

Schadevergoedingsregeling in de deelnemende gemeente uniform vastgesteld. 

De ‘Nadere regels’ zijn specifiek afgestemd op de situatie van iedere 

gemeente. 

 

2. Intrekken Telecommunicatieverordening 

Op 26 juni 2008 is de Telecommunicatieverordening 2008 in werking 

getreden.  De bepalingen uit de Telecommunicatieverordening worden 

vervangen door de bepalingen uit de AVOI. De Telecommunicatieverordening 

moet zodoende worden ingetrokken.  
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3. Aanpassen artikel 2.11 lid 4 APV 2016 

Artikel 2.11 lid 4 van de APV  2016 verwijst naar de Telecommunicatiewet of 

de daarop gebaseerde verordening van de gemeente Hillegom 

(werkzaamheden voor telecomkabels). Er wordt enkel verwezen naar de 

Telecommunicatieverordening. Dit dient als volgt gewijzigd te worden:  

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin 

geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet 

beheer rijkswaterstaatwerken, de Wegenverordening Zuid-Holland, de 

Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet en de AVOI van de gemeente 

Hillegom; 

 

4.  Aanpassen hoofdstuk 15 van de Tarieventabel van de Legesverordening 2016 

De Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 verwijst naar een 

instemmingsbesluit voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, 

van de Telecommunicatiewet (werkzaamheden voor telecomkabels). Er wordt 

niet verwezen naar het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 

vergunning ten behoeve van werkzaamheden voor overige kabels en leidingen. 

De Tarieventabel moet hier als volgt op aangepast worden: 

Hoofdstuk 15 Kabels en leidingen 

1.15.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het verkrijgen van een vergunning of een instemmingsbesluit als bedoeld 

in artikel 2.1 lid 1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 

Hillegom 2016 € 99,-; 

1.15.1.1 indien met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in 1.15.1 overleg 

moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond 

en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met € 175,00; 

1.15.1.2 indien met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in 1.15.1 

onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag 

van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de 

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college 

van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

1.15.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.2 is uitgebracht, wordt een 

aanvraag als bedoeld in 1.15.1 in behandeling genomen op de vijfde werkdag 

na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij 

de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 
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Financiële dekking: 

Doordat er in de AVOI een vergunning of een instemmingsbesluit is vereist voor het 

aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen zullen hiervoor 

kostendekkende leges worden geheven.  

De leges voor een instemmingsbesluit voor telecomkabels bedragen € 99,--. Na uw 

besluitvorming zal de leges voor werkzaamheden aan overige kabels en leidingen 

tevens € 99,-- gaan bedragen. Er kan vooraf nog geen inschatting worden gemaakt 

van de baten. 

 

Participatie: 

De AVOI wordt digitaal bekendgemaakt op en gepubliceerd op overheid.nl. De 

Schadevergoedingsregeling en Nadere regels worden bekendgemaakt in de 

Hillegommer en gepubliceerd op de gemeentelijke website. De netbeheerders worden 

schriftelijk op de hoogte gesteld van de inwerkingtreding van de AVOI en de 

onderliggende regelgeving. 

 

Urgentie: 

Normaal  

 

Kanttekeningen: 

Doordat er in de AVOI een vergunning of een instemmingsbesluit is vereist voor het 

aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen zullen hiervoor 

kostendekkende leges worden geheven. De leges voor een instemmingsbesluit voor 

telecomkabels bedragen € 99,--. Na uw besluitvorming zal de leges voor 

werkzaamheden aan overige kabels en leidingen tevens € 99,-- gaan bedragen. Er 

kan vooraf nog geen inschatting worden gemaakt van de baten. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 

- Overzicht wijziging art. 2.11 APV en hoofdstuk 15 tarieventabel Legesverordening 

- Schadevergoedingsregeling 

- Nadere regels 

- Reactie zienswijzen 

Informatie bij: Remko van Eeten, r.vaneeten@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 376 

 

mailto:r.vaneeten@hillegom.nl
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Nr.     3. Bestuur\6405 

B&W-besluit   06-06-2016 

Raadscommissie  22-06-2016  

Raad    07-07-2016 

Agendanummer    

 

 

Onderwerp: 

Vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente 

Hillegom 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 5.4 van de 

Telecommunicatiewet, 

 

Besluit:  

1. de AVOI vast te stellen en deze per 01-07-2016 in werking te laten treden;  

2. de Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Hillegom (vastgesteld op 

12-06-2008) per 01-07-2016  in te trekken;  

3. artikel 2.11 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2016 als 

volgt aan te passen en deze wijziging per 01-07-2016 in werking te laten 

treden: 

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin 

geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet 

beheer rijkswaterstaatwerken, de Wegenverordening Zuid-Holland, de 

Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet en de AVOI van de gemeente 

Hillegom;  

4. hoofdstuk 15 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 

als volgt aan te passen en deze wijziging per 01-07-2016 in werking te laten 

treden: 

 Hoofdstuk 15 Kabels en leidingen 

1.15.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het verkrijgen van een vergunning of een instemmingsbesluit als bedoeld 

in artikel 2.1 lid 1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 

Hillegom 2016 € 99,-; 

1.15.1.1 indien met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in 1.15.1 overleg 

moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond 

en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met € 175,00; 
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1.15.1.2 indien met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in 1.15.1 

onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag 

van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de 

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college 

van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

1.15.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.2 is uitgebracht, wordt een 

aanvraag als bedoeld in 1.15.1 in behandeling genomen op de vijfde werkdag 

na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij 

de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 7 juli 2016 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 

 


