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Afdeling: Beheer Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: D.J. Dorrestijn-Taal

Onderwerp:

Vaststellen Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Barneveld.

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Barneveld (AVOI) vast te stellen onder gelijktijdige
intrekking van de huidige AVOI gemeente Barneveld.

1. Inleiding
In de openbare ruimte van de gemeente Barneveld vinden met regelmaat werkzaamheden plaats voor het
aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen.
Deze werkzaamheden hebben een directe relatie met het dagelijkse functioneren van de gemeente.
Voorbeelden hiervan zijn het opbreken van trottoirs en straten, omleidingen van het verkeer en hinder voor
gebruikers van de openbare ruimte en omwonenden.
Het is derhalve van het grootste belang dat de gemeente het juiste beleid inzet zodat de regie, coördinatie
en handhaving met betrekking tot deze werkzaamheden op een adequate wijze gevoerd kan worden. Er is,
zowel bij de gemeente als bij de netbeheerders, behoefte aan uniformiteit van regelgeving met betrekking tot
het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen van alle disciplines in openbare
gronden. Dit is de reden waarom wij een geactualiseerde AVOI vast willen stellen. De hiermee verband
houdende wijziging in de APV en de aanpassing van de tarieventabel van de legesverordening worden
separaat voorgelegd in de raad.

2. Effect
Doelstelling van het voorstel is om met de vaststelling van de nieuwe AVOI met nadere regels de beoogde
eenduidigheid, uniformiteit en bevoegdheid te bereiken voor handhaving van alle technische, administratieve
en veiligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de aanleg, instandhouding en opruiming van alle
ondergrondse infrastructuur.
Met de vaststelling van de nieuwe AVOI vervalt daarom het huidige onderscheid in de procedures op het
gebied van vergunningverlening voor netbeheerders van openbare elektronische communicatienetwerken
(telecom) en overige netbeheerders (onder andere nutsbedrijven). Volgens de nieuwe AVOI wordt iedere
aanvraag eenduidig en uniform behandeld.
Een optimalisatieslag met betrekking tot het gemeentelijke beleid voor kabels en leidingen wordt hiermee
bereikt. Tevens worden de landelijke ontwikkelingen op dit gebied gevolgd.

3. Argumenten
3.1 Gemeenten zijn verplicht een lokale verordening vast te stellen over de eigen coördinatierol en de
gedoogplicht met betrekking tot de aanleg, instandhouding en opruiming van openbare elektronische
kabels in openbare gronden, conform de Telecommunicatiewet (Tw).
In het kader van eenduidigheid en uniformiteit wenst de gemeente een vernieuwde AVOI met nadere regels
(in de vorm van een volledig up-to-date Handboek kabels en leidingen, Schaderegeling ingravingen kabels
en leidingen en een Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen) vast te stellen. Daardoor gaan voor de
netbeheerders van alle disciplines dezelfde uniforme regels gelden met betrekking tot de aanleg,
instandhouding en opruiming van alle kabels en leidingen in en op openbare gronden. De vast te stellen
AVOI geeft tevens de juiste invulling aan de conform de Tw verplichte verordening.
AVOI
In de nieuwe AVOI worden alle zaken beschreven die bij de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels
en leidingen een rol spelen onder andere: het melden van werkzaamheden, beslistermijnen, extra
voorwaarden, verleggingen, uitvoeringsvoorschriften, toezicht en handhaving en legeskosten. Op grond van
artikel 3 van de AVOI stelt het college nadere regels vast.
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4. Kanttekeningen
De Legesverordening wordt eveneens in de raad van 20 december 2017 genomen. Als het besluit
overeenkomstig onder beslispunt 1 niet wordt genomen blijft de oude leges bepaling van toepassing.

5. Uitvoering
Planning:
De planning is dat de nieuwe regelgeving op 1 januari 2018 in werking treedt. Gelijktijdig zal het nieuwe
beleid intern geïmplementeerd worden bij de medewerkers die daar dagelijks mee werken.

Communicatie:
De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Barneveld en de intrekking
respectievelijke wijziging van de bestaande verordeningen treden - nadat ze op de juiste wijze zoals bedoeld
in artikel 139 van de Gemeentewet zijn bekendgemaakt - in werking op 1 januari 2018.
De bekendmaking zal geschieden op de gemeentepagina van de Barneveldse krant en op digitale wijze
ingevolge de Wet elektronische bekendmaking middels een publicatie in het elektronisch gemeenteblad.
Inwerkingtreding vindt vervolgens plaats op de dag na publicatie op digitale wijze.

Evaluatie/controle:
Naar behoefte zal de nieuwe regelgeving en de nieuwe werkwijze worden geëvalueerd. Indien (op termijn)
aanpassingen gewenst zijn dan zal daartoe een voorstel worden gedaan aan u en/of aan het college.

6. Risico's, kosten, baten en dekking
Hoofdstuk 10 van de legestarieventabel van de Legesverordening Barneveld dient aangepast te worden
zodat deze weer in lijn is met de nieuwe AVOI. In de huidige situatie wordt tot nu toe geen onderscheid
gemaakt tussen reguliere aanvragen en meldingen van werkzaamheden van niet ingrijpende aard. In de
nieuwe situatie komt er een legestarief voor meldingen van werkzaamheden van niet ingrijpende aard.
Hiervoor geldt een lichtere procedure waarvoor de gemeente minder werk verricht. Dit zal zichtbaar worden
in de hoogte van de legestarieven. De legesinkomsten dekken in ieder geval de kosten die de gemeente
moet maken in het kader van de instemmingsprocedure.
Aan het invoeren van een nieuwe AVOI zijn geen risico’s verbonden. De gemeente Barneveld heeft de
mogelijkheid publiekrechtelijk nieuwe regels vast te stellen.
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