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Samenvatting 

De huidige regelgeving en contracten ten aanzien van de aanleg, instandhouding en opruiming van 

de ondergrondse infrastructuur zijn achterhaald en voldoen niet aan de wens om regionaal samen te 

werken en uniform beleid te implementeren. Met de vaststelling van de Algemene verordening 

ondergrondse infrastructuren (AVOI) voldoen we aan de wettelijke kaders en regelen we regio breed 

uniforme regelgeving inzake alle ondergrondse infrastructuur. 

  

Als gevolg van de vaststelling van de AVOI moet eveneens de Algemene plaatselijke verordening en 

de tarieven tabel behorende de Verordening op de heffing en invordering van leges worden 

aangepast. De wijzing met betrekking tot de Verordening op de heffing en invordering van leges zijn 

verwerkt in de Legesverordening 2015. Het vaststellen van de diverse belastingverordeningen 2015, 

waaronder de Legesverordening, is eveneens geagendeerd voor de vergadering van 25 november 

2014. 

De vaststelling van de AVOI en de wijziging van de APV treden op 1 januari 2015 in werking en 

worden op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.  

 

 

Voorgesteld besluit 

I: De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Schagen 2015 (AVOI) vast 

te stellen conform bijgaand ontwerpbesluit.  

II: De Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Schagen te wijzigen conform 

bijgaand ontwerpbesluit zodat in bepaalde artikelen voortaan wordt verwezen naar de AVOI 

in plaats van naar de Telecommunicatiewet en de daarop gebaseerde 

Telecommunicatieverordening. 

 

 

Financiële gevolgen 

De AVOI maakt alle netbeheerders legesplichtig, middels de Legesverordening worden de 

legesbedragen zodanig vastgesteld dat de legesinkomsten de kosten dekken die de gemeente moet 

maken in het kader van de instemmingsprocedure. Omdat nu alle netbeheerders legesplichtig 

worden is een toename van legesinkomsten te verwachten. 

Raadsvoorstel 
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Door de nieuwe nadeelcompensatieregeling verwachten we dat we minder kosten hoeven te 

maken voor het verleggen van kabels en/of leidingen ten gevolge van door de gemeente 

geïnitieerde ruimtelijke plannen en reconstructies. Een en ander is sterk afhankelijk van het aantal 

projecten en de lengte en leeftijd van de te verleggen kabels en leidingen binnen deze projecten. 

 

1. Aanleiding 

In de openbare ruimte van de gemeente vinden met regelmaat werkzaamheden plaats voor het 

aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden hebben 

een directe invloed op bereikbaarheid en de kwaliteit van trottoirs en wegen. Het is daarom van 

belang dat de gemeente op adequate wijze regie, coördinatie en handhaving kan uitoefenen met 

betrekking tot deze werkzaamheden. Daarvoor is hierop toegesneden en up-to-date regelgeving 

noodzakelijk. 

 

Binnen de gemeente Schagen bestaat, mede als gevolg van de fusie, momenteel incoherent beleid 

en differentiatie. Daarnaast moeten we voorzien in de in de Telecommunicatiewet verplichte 

gestelde verordening, want de bestaande vervallen van rechtswege op 1 januari 2015. 

 

Regionaal bestaat de wens om op dit gebied samen te werken en te komen tot regionaal uniform 

beleid op het gebied van regelgeving voor ondergrondse infrastructuren van derden. In 

samenwerking met de gemeenten Langedijk, Heiloo, Den Helder, Texel, Heerhugowaard, Castricum, 

Heemskerk, Bergen, Alkmaar en Hollands Kroon is de Algemene Verordening Ondergrondse 

Infrastructuren gemeente Schagen 2015 (AVOI) opgezet.  

 

De Raad is het orgaan dat bevoegd is de verordening vast te stellen. 

 

2. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het doel van de nieuwe verordening is het creëren van een eenduidige regionale regeling, die zowel 

van toepassing is op de kabels en leidingen voor elektronische communicatienetwerken als voor 

nutsvoorzieningen, zodat alle beheerders van ondergrondse infrastructuur zoveel mogelijk dezelfde 

rechten en plichten hebben. 

 

De AVOI biedt uniformiteit voor handhaving van alle technische, administratieve en 

veiligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de aanleg, instandhouding en opruiming van alle 

ondergrondse infrastructuur. 

 

3. Argumenten 

1. Telecommunicatienetwerken en niet-telecommunicatienetwerken 

De oude regelgeving maakt een onderscheid tussen telecommunicatienetwerken en niet-

telecommunicatienetwerken. Volgens de Telecommunicatiewet (Tw) is de gemeente 

verplicht lokale regelgeving omtrent voornoemde werkzaamheden te hebben, maar ook wat 

betreft de eigen coördinatie- en gedoogplicht. Voor niet-communicatienetwerken ontbreekt 

formele wetgeving analoog aan de Tw, met betrekking tot de aanleg, instandhouding en 

opruiming van kabels en leidingen van de niet-telecom netbeheerders (zoals nutbedrijven 

voor gas, water en elektra). 

 

Er is, zowel bij de gemeente als bij de netbeheerders, behoefte aan uniformiteit voor 

regelgeving met betrekking tot het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en 

leidingen van alle disciplines in openbare gronden. De gemeente Schagen beschikt 

momenteel over verouderde Telecommunicatieverordeningen, die regelgeving bevatten die 

alleen van toepassing zijn bij werkzaamheden van netbeheerders van een elektronisch 

communicatienetwerk. Dergelijke regelgeving voor werkzaamheden van de overige 

netbeheerders (o.a. nutsbedrijven) ontbreekt. Ook andere gemeenten lopen tegen dezelfde 

problematiek aan. De AVOI met het Handboek Kabels & Leidingen is daarom in regionaal 

verband opgesteld en deze is vervolgens beschikbaar gesteld aan alle deelnemende 

gemeenten. De AVOI met Handboek Kabels & Leidingen wordt ook door de overige 
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deelnemende gemeenten gehanteerd en dit jaar vastgesteld, waardoor de gewenste 

uniformiteit eenvoudig wordt gerealiseerd. 

 

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 en legeskosten. 

Binnen de kaders van de AVOI stelt de gemeente nadere regels vast door middel van  

uitvoeringsvoorschriften (het Handboek Kabels & Leidingen) en een 

nadeelcompensatieregeling.  

 

Handboek Kabels & Leidingen 

Het Handboek Kabels & Leidingen geeft onder andere nadere uitwerking van alle regels en 

(technische) voorschriften aangaande de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels 

en leidingen. Bijvoorbeeld voorschriften met betrekking tot het opnemen van de 

sleufverharding, het graven, aanvullen en verdichten van sleuven, het leggen van kabels en 

leidingen en het herstel van de sleufverharding in openbare gronden die in eigendom of 

beheer zijn bij de gemeente.  

 

Het Handboek Kabels & Leidingen is als aanvullende beleidsregel vastgesteld door het 

college van B&W. 

 

Nadeelcompensatieregeling(verlegregeling)   

De nadeelcompensatieregeling omschrijft wanneer de gemeente nadeelcompensatie 

verstrekt en hoe een evenredige verdeling van kosten tussen netbeheerder en gemeente 

geregeld wordt voor verleggingen van kabels en leidingen (uitgezonderd kabels als bedoeld 

in de Telecommunicatiewet) ten gevolge van door of vanwege de gemeente geïnitieerde 

projecten. Een logisch gevolg van de vaststelling van een nadeelcompensatieregeling is dat 

de gemeente proactieve regie gaat voeren om gezamenlijk met de netbeheerders 

maatschappelijke overlast zoveel mogelijk terug te dringen en om op maatschappelijke 

kosten te besparen. De afstemming en onderhandeling met diverse netbeheerders omtrent 

de nieuwe nadeelcompensatieregeling vindt momenteel (in regionaal verband) plaats. Met 

netbeheerder is in principe overeenstemming bereikt over een nieuwe 

nadeelcompensatieregeling en met PWN is overeenstemming bereikt dat de bestaande 

nadeelcompensatieregeling gehandhaafd blijft. Zodra alle afspraken hierover vastliggen met 

de betreffende netbeheerders zal het college van B&W de nieuwe beleidsregel(s) met 

betrekking tot nadeelcompensatie en proactieve regie vaststellen. 

 

Proactieve regie 

Kosten die gemaakt moeten worden ten behoeve van het nemen van maatregelen, 

waaronder het verplaatsen, ten aanzien van kabels en/of leidingen zijn onvermijdelijke 

maatschappelijke kosten die zo laag mogelijk gehouden dienen te worden. Dat is een van de 

redenen waarom op initiatief van de gemeente proactieve regie wordt gevoerd. Hierbij 

worden de plannen van de gemeente én van de netbeheerders vanuit een lange termijn 

planning (5 jaar vooruit) zoveel als mogelijk inzichtelijk gemaakt en gemonitord teneinde 

werkzaamheden zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen en/of te combineren.  

 

2. Als gevolg van de vaststelling van de AVOI moeten we ook de Algemene plaatselijke 

verordening en de Verordening op de heffing en invordering van leges aanpassen. 

 

4. Financiën 

De legesinkomsten dekken de kosten die de gemeente moet maken in het kader van de 

instemmingsprocedure. De leges zijn afhankelijk van de omvang van de projecten die de 

netbeheerders binnen de gemeente uitvoeren en het aantal strekkende meters van de betreffende 

kabels en leidingen. Dit is een andere manier van legesberekening dan tot op heden in Schagen van 

toepassing was. De leges blijven echter kostendekkend. Er is wat dat betreft geen financiële 

consequentie. 
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Omdat als gevolg van de AVOI alle netbeheerders legesplichting worden, zal er een structurele 

toename van legesinkomsten plaats vinden. Daarnaast zal er sprake zijn van een positieve financiële 

consequente als gevolg van de inwerkingtreding van de Nadeelcompensatieregeling. Hiermee zal 

geld worden bespaard als kabels en/of leidingen moeten worden verlegd ten gevolge van door de 

gemeente geïnitieerde ruimtelijke plannen en reconstructies. Bedragen zijn op voorhand moeilijk in te 

schatten, omdat dit sterk afhankelijk is van het aantal projecten en de lengte en leeftijd van de te 

verleggen kabels en leidingen binnen deze projecten. 

 

5. Risico's 

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 de ondergrondse infrastructuur door middel van één verordening 

die voldoet aan de wettelijke kaders, omstandigheden en de behoefte om regionaal samen te 

werken en gelijkluidende voorschriften te hebben. 

 

In het voortraject hebben de netbeheerders inspraak gehad. Er is zoveel mogelijk met hun input 

rekening gehouden, op basis van redelijkheid en billijkheid en de gerechtvaardigde belangen van de 

gemeente. Desondanks staan niet alle nutsbedrijven geheel achter de AVOI. 

 

Er is een kans dat deze bedrijven tegen de AVOI juridisch in verweer zullen komen. Omdat de AVOI 

door een gespecialiseerd bureau in samenspraak met 10 andere gemeenten is opgesteld en er 

rekening is gehouden met praktijksituaties elders in het land, kent de invoering van de AVOI geen 

bijzondere risico’s. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 oktober 2014, nr. ; 14.113435 

 

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte d.d. 10 november 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht, artikelen 5.2 en 5.4, vierde lid, van de 

Telecommunicatiewet en artikelen 149, 154, 156 en 229 van de Gemeentewet; 

 

gelet op: 

artikel 149 Gemeentewet; 

 

gelet op: 

artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, 

van de Gemeentewet; 

 

besluit: 

1. Vast te stellen de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Schagen 

2015 inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van 

kabels en/of leidingen (bijlage 1) alsmede de toelichting daarop (bijlage 2). 

 

2. Vast te stellen de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 

gemeente Schagen 2013 alsmede de toelichting daarop (bijlage 3): 

 

Artikel I 

 A. 

In artikel 2:11, vierde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Schagen wordt 

‘Telecommunicatieverordening gemeente Schagen’ vervangen door ‘Algemene 

verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Schagen 2015’. 

 

 B. 

 In artikel 5:24, vierde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Schagen wordt 

 ‘Telecommunicatieverordening gemeente Schagen’ vervangen door ‘Algemene 

 verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Schagen 2015’. 

 

 Artikel II 

 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 

 

  

Raadsbesluit 
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Aldus besloten in de vergadering van: 25 november 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 


