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Aan het college en de gemeenteraad van: 
Gemeente Schagen 
Postbus 8 
1740 AA Schagen ING 1 9 S E P 2 0 U 

Amersfoort, 16 september 2014 AFD: 

Correspondentie adres: Mr. Catja Beers, KPN catia.beersQjkpn.com, tel. nr: 06-12694076) 

Onderwerp: Vaststelling van uw Algemene Verordening Ondergrondse Infra (AVOI) 

Geacht College, 

De afgelopen maanden is uw gemeente opdrachtgever geweest van een intergemeentelijke 
ambtelijke werkgroep om een nieuwe Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur en 
bijbehorend Handboek op te stellen. Deze werkgroep van 11 gemeenten heeft zich laten 
vertegenwoordigen naar belanghebbende netbeheerders door het adviesbureau Tele BS. 

Het doel van uw nieuwe verordening is om nadere regels te stellen voor kabels en leidingen in de 
gemeentelijke openbare ruimte. Als netbeheerders juichen wij een optimale onderlinge samenwerking 
met gemeenten van harte toe. Immers de belangen van netbeheerders en de beheerders van de 
openbare ruimte lopen parallel bij het treffen van noodzakelijke voorzieningen om te kunnen wonen, 
werken en recreëren. 

Uw concept verordening en het bijbehorend handboek is aan sommige netbeheerders voor feedback 
voorgelegd. De gegeven feedback heeft voor het overgrote deel niet geleid tot aanpassing van het 
concept. Van sommige andere netbeheerders is de feedback zelfs niet ontvankelijk verklaard. Een 
grotere groep netbeheerders is zelfs in het geheel niet betrokken geweest. Op onderdelen is uw 
(concept) verordening strijdig met bestaande wetgeving. 
Het eindresultaat is een verordening, die in de praktijk tot operationele conflicten, vertraging, juridische 
procedures en extra kosten voor gemeenten en netbeheerders zal gaan leiden. Dit achten wij 
onwenselijk. 

Wij nodigen u uit voor een bestuurlijk overleg om te bespreken hoe wij alsnog tot een geaccepteerde 
en juridisch gedragen AVOI kunnen komen voor belanghebbende partijen. Wij stellen voor om met 
twee bestuurders namens de gemeenten en met twee bestuurders namens de netbeheerders dit 
overleg aan te gaan. Wij vernemen graag de namen van uw bestuurders met wie wij een afspraak 
kunnen plannen. 



Hoogachtend, 

* į k p n 
J.G.M. Pulles 
Manager Planning en Design, KPN 
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Drs. J.P.M.D. van Oorschot 
Directeur Klant S Markt., Liander 
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Ir. L.P.M. Rosenthal 
Sectormanager Drinkwater 



STEDIřľ 
Dennis Meijers 
Hoofd Regiobedrijven Stedin Netbeheer B.V. 
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Mr. Feyo Sickinghe 
Voorzitter Groep Graafrechten 1 

NLkabel 
Dhr. R. van Esch 
Directeur 

1 UPC, Ziggo, Reggefiber, Eurofiber, BT, Colt, Interoute, CIF operator, Verizon, EUnetworks, Level3 
en Tele2 


