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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuren 2019 (AVOI)
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
Vaststellen Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2019 (AVOI Druten)
onder gelijktijdige intrekking van de huidige verordening kabels en leidingen Druten
Aanleiding
De bestaande AVOI is van 2013. Deze is verouderd. Samen met de omliggende
gemeentes (17 stuks) is deze aangepast.
De verordening, getiteld Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI)
bevat regels met betrekking tot de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en
leidingen. De AVOI bevat zowel regels voor kabels die vallen onder de
Telecommunicatiewet (internet, televisie, CAI etc.), als regels voor overige leidingen
(zoals voor water, gas en elektriciteit).
De AVOI voorziet in een vergunningplicht voor netbeheerders die kabels en leidingen
willen aanleggen, instandhouden, of opruimen in of op openbare gronden. Voor
beheerders van openbare elektronische communicatienetwerken geldt de verplichting tot
het aanvragen van een instemmingsbesluit van het college alvorens de voorgenomen
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Dit is gebaseerd op de
Telecommunicatiewet.
De AVOI is het belangrijkste onderdeel van het Handboek kabels en leidingen. In het
Handboek kabels en leidingen, waarin alle relevante wet- en regelgeving overzichtelijk en
samenhangend wordt gebundeld, worden daarnaast onder meer een
schadevergoedingsregeling en nadere regels (vast te stellen door het college)
opgenomen.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Vaststellen AVOI 13 AZ 256

Gewenst resultaat
1. Een goede ondergrondse ordening van kabels en leidingen.
2. Een integraal en uniform beleid voor het aanleggen , in stand houden en opruimen
van kabels en leidingen in en op openbare gronden.
3. Overlast door het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen
in en op openbare gronden tot een minimum beperken.
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Argumenten
1.1 De huidige AVOI is van 2013.
De samenwerkende gemeentes hebben in overleg het huidige AVOI verbeterd zodat het
beter aansluit bij de gewenste situatie. (Er zijn o.a. extra begripsbepalingen toegevoegd.
De aanvraagvoorwaarden en voorschriften zijn aangescherpt.)
Tegenargumenten en risico’s
1.1 Bij het niet vervangen van de oude AVOI wijken wij af van de andere gemeentes
waarmee we op kabels en leidingen gebied samenwerken. Gezamenlijk hebben we
afspraken gemaakt voor het beheer van kabels en leidingen. Dit zorgt voor een sterke
positie ten opzichte van de nuts bedrijven en telecombedrijven
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiele gevolgen.
Communicatie
De wettelijke richtlijnen worden hierin gevolgd.
Uitvoering of Vervolgstappen
Publiceren en doorgeven aan het digitale melding/vergunning systeem
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee

Voorstel
Advies
Het handboek is opgesteld met de werkgroep van de betreffende 13 gemeentes.
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