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Raadsvergadering 21 december 2017

Agendanummer

Onderwerp: Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Steenbergen en aanpassing Algemene
plaatselijke verordening (geëvalueerd beleid).

Steenbergen; 21 november 2017

Aan de raad,
1.Inleiding
In de openbare ruimte van de gemeente Steenbergen vinden met regelmaat werkzaamheden plaats voor
het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen. Vanwege wet- en regelgeving zijn
gemeenten verplicht om deze werkzaamheden, onder voorwaarden, toe te staan. De werkzaamheden
hebben een directe relatie met het dagelijkse functioneren van de gemeente en vergen een goede
coördinatie. Voorbeelden hiervan zijn het opbreken van trottoirs en straten, omleidingen van het verkeer
en hinder voor gebruikers van de openbare ruimte en aanwonenden.
Nadat werkzaamheden aan kabels en leidingen hebben plaatsgevonden dient de openbare ruimte op
kosten van de betreffende netbeheerder in minimaal de oude staat herstelt te worden. Indien de
netbeheerder hierin nalatig is, is het van belang dat de gemeente bevoegd is om het straatwerk te laten
herstellen door een zelf gekozen aannemer en de kosten in rekening kan brengen bij de netbeheerder.
Herinrichtingsprojecten worden door de gemeente integraal aangepakt en gecoördineerd, afstemming
met de diverse netbeheerders vindt altijd plaats. Ondanks die zorgvuldige coördinatie door de gemeente
kan het toch voorkomen dat, bijvoorbeeld kort nadat een herinrichting van een straat heeft
plaatsgevonden, de straat toch weer open moet voor het opheffen van een storing of een onvoorziene
klantaansluiting.
Voor pas (her)ingerichte straten is het van belang dat de gemeente bevoegd is om het nieuwe straatwerk,
indien dit naar het oordeel van de gemeente noodzakelijk is, van gevel tot band te laten te herstellen op
kosten van de netbeheerder.
De gemeente kan werkzaamheden aan kabels en leidingen nooit weigeren en het is dus 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. Zodanig dat de overlast voor de
burgers en de schade aan openbare ruimte tot het absolute minimum wordt beperkt.
De regelgeving inzake de aanleg, instandhouding, opruiming en verlegging van kabels en leidingen in en
op openbare gronden waarover de gemeente op dit moment beschikt is de Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuur gemeente Steenbergen 2010 (AVOI).
De algemene verordening omvat de wettelijk verplichte Telecommunicatieverordening en vervangt (op
sommige punten) de APV. Deze, in 2010 vastgestelde, AVOI met beleidsregels is op enkele punten
verouderd, onvolledig en blijkt na evaluatie onvoldoende aan te sluiten op de eerder genoemde
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
De gemeente wil over integraal en uniform beleid beschikken voor het aanleggen, in stand houden en
opruimen van kabels en leidingen in en op openbare gronden. Hiervoor is ook nodig dat de coördinatie en
instemmingsprocedure up-to-date zijn. Een update van de AVOI met daarbij, ter uitvoering van de AVOI,
beleidsregels in de vorm van een volledig up-to-date Handboek kabels en leidingen, een Schaderegeling
ingravingen kabels en leidingen en een Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen is daarom
wenselijk.

Ter inzage ligt:

Met de vaststelling van de nieuwe AVOI met beleidsregels wordt de beoogde uniformiteit en bevoegdheid
bereikt voor handhaving van alle technische, administratieve en veiligheidsbepalingen die de gemeente
stelt aan de aanleg, instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuur.
Een optimalisatieslag met betrekking tot het gemeentelijke beleid voor kabels en leidingen wordt hiermee
bereikt. Tevens worden de landelijke ontwikkelingen op dit gebied gevolgd.
Naar behoefte zal de nieuwe regelgeving en de nieuwe werkwijze wederom worden geëvalueerd. Indien
(op termijn) aanpassingen gewenst zijn dan zal daartoe een voorstel worden gedaan aan u en/of aan
burgemeester en wethouders.
Beleids- en formele kaders
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).
De huidige AVOI schiet op meerdere technische en procedurele punten tekort.
In de 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. Op grond van artikel 3 van
de AVOI stellen burgemeester en wethouders beleidsregels vast door middel van uitvoeringsvoorschriften
(het Handboek kabels en leidingen).

2. Achtergrond
De gemeente kan werkzaamheden aan kabels en leidingen nooit weigeren.
De regelgeving inzake de aanleg, instandhouding, opruiming en verlegging van kabels en leidingen in en
op openbare gronden waarover de gemeente op dit moment beschikt is de Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuur gemeente Steenbergen 2010 (AVOI).
Deze, in 2010 vastgestelde, AVOI met beleidsregels is op enkele punten verouderd, onvolledig.
De gemeente wil over integraal en uniform beleid beschikken voor het aanleggen, in stand houden en
opruimen van kabels en leidingen in en op openbare gronden. Hiervoor is ook nodig dat de coördinatie en
instemmingsprocedure up-to-date zijn. Een update van de AVOI met daarbij, ter uitvoering van de AVOI,
beleidsregels in de vorm van een volledig up-to-date Handboek kabels en leidingen is daarom wenselijk.
Met de vaststelling van de nieuwe AVOI met beleidsregels wordt de beoogde uniformiteit en bevoegdheid
bereikt voor handhaving van alle technische, administratieve en veiligheidsbepalingen die de gemeente
stelt aan de aanleg, instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuur.
Een optimalisatieslag met betrekking tot het gemeentelijke beleid voor kabels en leidingen wordt hiermee
bereikt. Tevens worden de landelijke ontwikkelingen op dit gebied gevolgd.
Naar behoefte zal de nieuwe regelgeving en de nieuwe werkwijze wederom worden geëvalueerd. Indien
(op termijn) aanpassingen gewenst zijn dan zal daartoe een voorstel worden gedaan aan u en/of aan
burgemeester en wethouders.

3. Overwegingen
De gemeente wenst een integraal en uniform beleid voor kabels en leidingen in en op openbare gronden
vast te stellen. Hiervoor is ook nodig dat coördinatie en instemmingsprocedure up-to-date zijn en
uniformiteit wordt bevorderd. De huidige AVOI die in 2010 is vastgesteld is op enkele punten verouderd.
De huidige AVOI dient daarom te worden aangepast.Met de vaststelling van de AVOI wordt de gewenste
uniformiteit bereikt voor handhaving van alle technische, administratieve en veiligheidsbepalingen die de
gemeente stelt aan de aanleg, instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuur middels
een verordening die voldoet aan de wettelijke kaders.
4. Middelen
niet van toepassing
5. Risico's
Geen. Met de vaststelling van de AVOI wordt de gewenste uniformiteit bereikt voor handhaving van alle
technische, administratieve en veiligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de aanleg,
instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuur middels een verordening die voldoet
aan de wettelijke kaders.
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6. Communicatie/Aanpak
De AVOI treedt in werking op de dag na bekendmaking en de Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuur gemeente Steenbergen 2010 wordt op hetzelfde moment ingetrokken.
APV (later aan te passen)
In de verbodsuitsluitingen van artikel 2:11, derde lid en artikel 5:24, vierde lid, van de Algemene
plaatselijke verordening Steenbergen (APV) dient naar de AVOI te worden verwezen in plaats van naar
de Telecommunicatieverordening (deze is reeds ingetrokken). De tekst van de genoemde artikelen uit de
APV gemeente Steenbergen wordt hierop aangepast in de eerstvolgende wijzing van de APV. Te zijner
tijd zal hierover een voorstel aan de raad worden voorgelegd, samen met andere APVwijzigingsvoorstellen.
De netbeheerders worden op de hoogte gebracht dat binnenkort de nieuwe AVOI met beleidsregels
vastgesteld wordt. Er zijn geen bezwaren te verwachten van de netbeheerders.
De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Steenbergen 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. De bekendmaking zal geschieden in de lokale
pers 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.
Naar behoefte zal de nieuwe regelgeving en de nieuwe werkwijze wederom worden geëvalueerd. Indien
(op termijn) aanpassingen gewenst zijn dan zal daartoe een voorstel worden gedaan aan u en/of aan de
raad.
Bijlagen:
1. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Steenbergen;
2. Toelichting op de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Steenbergen;
7. Voorstel
De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Steenbergen (AVOI) vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de huidige Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente
Steenbergen 2010;
De besluiten op de dag na digitale bekendmaking in werking te laten treden.

Hoogachtend,
Z
ļ
Burgemeester en wethouders vaŗí Steenbergen,
de secretaris
! de burgemeester

