
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren – korte samenvatting 

 We regelen de regie en coördinatie van werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg, instandhouding 
en opruiming van kabels en leidingen in openbare gronden met de Algemene Verordening 
Ondergrondse infrastructuren (AVOI). We leggen nadere regels ter uitvoering van de AVOI vast in het 
Handboek Kabels & Leidingen. 

 We geven met de AVOI ook invulling aan de conform de Telecommunicatiewet verplichte 
Telecommunicatieverordening. 

 We eisen dat reguliere werkzaamheden worden uitgevoerd na onze instemming vooraf en binnen 1 
jaar na instemming. 

 We staan toe dat spoedeisende werkzaamheden of werkzaamheden van minder ingrijpende aard 
worden uitgevoerd na een melding vooraf resp. minimaal 2 werkdagen vooraf. 

 Als de werkzaamheden ook betrekking hebben op gronden van andere gedoogplichtigen nemen we de 
aanvraag pas in behandeling bij positief resultaat van vooroverleg aldaar. 

 We eisen gebruik van een bepaald digitaal registratiesysteem voor het aanvragen van een 
instemmingsbesluit / doen van een melding en het verstrekken van de gevraagde gegevens. 

 We nemen uiterlijk 8 weken na de dag van ontvangst van de (volledige) aanvraag voor een 
instemmingsbesluit een beslissing, tenzij 1 of meerdere vergunningen, ontheffingen of 
toestemmingen op grond van overige wetgeving zijn vereist. In dat geval houden we de beslissing aan 
totdat op deze zaken is beslist. 

 We kunnen aan het instemmingsbesluit nadere voorschriften of beperkingen verbinden. 

 We eisen dat de grondroerder de omwonenden ter plaatse schriftelijk informeert over aanvang, duur, 
aard en plaats van de werkzaamheden. 

 We eisen dat de grondroerder na het einde van de werkzaamheden het opgebrokene in de oude staat 
terug brengt. We eisen specifiek schadeherstel bij opbrekingen in door ons recent (her)aangelegde 
verharding/groen. 

 We bepalen dat de grondroerder de marktconforme kosten draagt voor herstel, inclusief 
onderhoudstermijn. 

 We eisen dat de grondroerder zoveel mogelijk (mede)gebruik maakt van bestaande voorzieningen. 

 We eisen dat de grondroerder een alternatief tracé kiest indien de openbare gronden geen ruimte 
bieden voor de aanleg van nieuwe kabels en/of leidingen. 

 We verplichten een netbeheerder tot het nemen van maatregelen, waaronder het verplaatsen van 
haar infrastructuur, als dat noodzakelijk is voor werken door of vanwege de gemeente. 

 We kunnen een breekverbod instellen als er sprake is van extreme weersomstandigheden, bij 
evenementen en dergelijke, tenzij het gaat om spoedeisende werkzaamheden t.g.v. een ernstige 
belemmering of storing. 

 We eisen dat we in kennis worden gesteld van verandering van eigendom, exploitatie of beheer van 
netinfrastructuur. Rechten en plichten gaan over naar de andere netbeheerder. 

 We eisen dat de netbeheerder ons zo spoedig mogelijk schriftelijk informeert indien netinfrastructuur 
niet langer in gebruik is en hij moet ons desgevraagd een overzicht van alle (niet) in gebruik zijnde 
netinfrastructuur in openbare gronden leveren. 

 We organiseren periodiek een overleg waarvoor in ieder geval de bij de gemeente Schagen bekende 
netbeheerders en betrokken/belanghebbende partijen worden uitgenodigd en waarin elkaars plannen 
worden besproken en afgestemd. 

 Indien we vaststellen dat de verplichtingen van deze verordening niet zijn nagekomen, kunnen we 
besluiten handhavend op te treden. 

 Indien we vaststellen dat een grondroerder zich niet houdt aan de voorschriften en beperkingen van 
het instemmingsbesluit, kunnen we het instemmingsbesluit intrekken. 

 We bepalen dat we in bepaalde omstandigheden de werkzaamheden kunnen stilleggen.  

 We mogen op grond van afweging van de te behartigen belangen en met in achtneming van 
redelijkheid en billijkheid in incidentele en te motiveren gevallen afwijken van bepalingen. 

 


