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Het trans pon via ondergrondse leidingen heefr de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. De 
relatief lage transportkosten en aanzienlijke voordelen ten opzichte van de overige vervoersmodaliteitcn 
hebben cnoe geleid dar veel bedrijven hebben geïnvesteerd in het ondergrondse transport. Op het 
grondgebied van de gemeente Hendrik-Ida-Ambacht is dan ook een uitgebreid netwerk aan 
ondergrondse leidingen (kabels en buizen) ontstaan. Via dit netwerk vindt niet alleen de levering van 
drinhvater plaats, maar ook grotendeels van energie en telecommunicatie. 
r\ Is beheerder van de openbare grond heeft de gemeenre een taak wat be treft graafwerkzaamheden voor 
de aanleg, instandhouding en verwijdering van kabels en leidingen. Immers, deze werkzaamheden 
dragen een veiligheidsrisico met zich mee en kunnen overlast geven voor omwonenden en in de buurt 
gelegen bedrijven. Ook kunnen werkzaamheden effect hebben op de verkeersituatie. 

Momenteel wordt de Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV) gebnilla om toestemming te 
verlenen aan netbeheerders om kabels en leidingen te leggen in gemeente grond, die niet onder de 
telecommunicatiewetjverordening o f concessieovereenkomsten vallen (Stedin). De APV is niet het 
meest geëigende instrumentarium voor toestemm.î.ngverlening voor deze werkzaamheden. D aartoe 
wordt voorges teld een leidingverordening vast te stellen met duidelijke regels die voor alle partijen 
zoveel mogelijk gelijk zijn. De Jeidingverordening is in Drechtsteden verband opgesteld. 
Deze verordening geeft de gemeente jllIidische handvatten bij het verlenen van vergunningen. O p grond 
van deze verordening is er een betere jllIidische grondslag voor het stellen van voorwaarden. Beter dan 
het APV artikel (2:1 l) dat nu wordt gebruikt. Het wijzigen en intrekken is met deze verordening beter 
geregeld. De verordening geeft een publiekrechtelijke basis om van de leidingexploitant te eisen dat hij 
zijn kabels en leidingen verwijdert nadat zijn vergunning is ingetrokken. 

Samenwerking in de Drechtsteden 
De verordening is tor stand gekomen door samenwerking tussen de zes Drechtsteden gemeenten. De 
zes Drec!usteden gemeenten streven unifo rmiteit na in alle zaken die betrekking hebben op de aanleg, 
onderhouden en opruimen van kabels en leidingen (niet zijnde telecom) voor zover dat het beleid van de 
be trokken gemeenten dit toelaat. Door deze samenwerking krijgen de bedrijven in de regio 
Drechtsteden te maken met eenduidige en afgestemde verordeningen in plaats van zes verschillende 
verordeningen. Dit proces is te vergelijken met he t proces dat regionaal is gevolgd ten aanzien van de 
APV en de Telecorrununicatieverordening. 

Voorstel: 
\Xlij stellen u voor de Leidingenverordening Hendrik~ Ido-Ambacht vast te stellen. 

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-r\ mbacht 
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De raad van de gemeente Hendrik- Ido-Ambacht~ 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013 
voorstelnummer 1075589 

beslui t: 
D e Lcidingenvcrordening Hendrik-Ida -Ambacht vast te stellen. 

Aldus besloten door de raad dcr gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 
2 december 2013. 

/3Ct~ 
B.C.A. Poiesz 

De voorzitter, 
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De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en Wcdl0uders van 1 oktober 2013 nr. 1075589; 

gelet op de artikelen 149, 154 en 156 van de Gemeentewet; 

overwegende: 

• dat de ondergrondse infrastruculUf aan kabels en leidingen van onmisbaar belang is; 

• dat met deze kabels en leidingen grote belangen zijn gemoeid, zoals milieu, veiligheid en (ondergrondse) 
ordening; 

• dat daarom een specifiek op deze kabels en leidingen gerichte verordening noodzakelijk is; 

b esluit 
vast te stellen: 

Leidingenverordening Hendrik-Ido-Ambacht 

Verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van leidingen in, op of 
boven openbare plaatsen en in of op kunstwerken en in of boven openbaar water in de gemeente Hendrik 
(Leidingenverordening Hendrik -Ido-Ambacht). 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder 

a. college college van burgemeester en wethouders van H endrik-Ido
Ambacht; 

b. leiding 

c. openbare plaats 

d. openbaar water 

e. civiele kuns twerken 

f. leidingexploitant 

g. ondergrondse obstakels 

een buis bestemd voor het transport van vaste stoffen, 
vloeistoffen en gassen, of een kabel gelegen 

in, op of boven de grond of; 
in civiele kunstwerken, met alle daarbij behorende 
voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, 
afsluiters, brandkranen, kasten etc. 

met uitzondering van bovengrondse hoogspanningskabels 
en van gemeentelijke rioleringsbuizen en trafohuisjes. 
een voor het publiek toegankelijke plaats binnen de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, waaronder begrepen de 
weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 
\Vegenverkeerswet 1994. 
wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere 
wijze toegankelijk zijn. 
voor de geleiding van een leiding aangebrachte 
infrastructuur, waaronder in ieder geval wordt verstaan 
leidingenumnels en leidingenviaducten, en in infrastmcumI 
aanwezige voorzieningen ten behoeve van de geleiding van 
leidingen; 
degene onder wiens verantwoordelijkheid een leiding 
wordt aangelegd, beheerd of geëxploiteerd, waaronder 
tevens wordt begrepen degene die een vergunning voor 
het aanleggen van een leiding heeft aangevraagd; 
bodemverontreiniging, materialen, objecten en stoffen die 
nadelige beü1Vloeding van de staat van de aan te leggen of 
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h. werkzaamheden van niet-ingrijpende 
aard 

1. spoedeisende 
werkzaamheden 

J. feitelijke werkzaamheden: 

k. handboek Kabels en Leidingen 

I. nadeelcompensatieregeling 

Artikel 2 Toepassingsbereik 
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aangelegde leiding tot gevolg hebben of kunnen hebben; 
het aanbrengen of verwijderen van leidingen, niet
gelegen in, op of boven een wegkruising of rotonde, in 
reeds aangebrachte voorzieningen; 
reparaties cnlof onderhoudswerkzaamheden aan de 
leidingen met een lengte van minder dan tien meter en 
niet-gelegen in, op of boven een wegkruising of 
rotonde, en niet vallend onder artikel 5, zesde lid van 
deze verordening; 
het maken van huisaansluitingen met een lengte van 
minder dan tien meter en niet-gelegen in, op of boven 
een wegkruising of rotonde. 
werkzaamheden vanwege storingen, waarbij uitstel van 
de reparatie redelijkerwijs niet mogelijk is; 
werkzaamheden vanwege calamiteiten:(naruur)ramp of 
een onverwachte gebeurtenis die ernstige schade kan 
veroorzaken. 

de werkzaamheden als omsclueven in de verleende 
vergunrung. 
door het college vastgestelde of vast te stellen nadere 
regels betreffende ontweq:>, aanleg, exploitatie, onderhoud 
en verwijdering van kabels en leidingen; 
door het college vast te stellen nadere regels betreffende de 
compensatie van eventuele schade als gevolg van het 
intrekken of wijzigen van een vergunning als bedoeld in 
deze verordening; 

1. Deze verordening is van toepassing op de aanleg, het houden, het onderhoud, de exploitatie en het 
verwijderen van leidingen in, op of boven openbare plaatsen en in of op civiele kunstwerken alsmede in of 
boven openbaar water. 

2. Deze verordening is niet van toepassing op kabels, bedoeld in de TeiecommurUcatiewet en op leidingen, 
die onderdeel zijn van een inrichting als bedoeld in de \Vet milieubeheer of deel uitmaken van 
drukapparanlur als bedoeld in het \Varenwetbesluit drukappararuur. 

Artikel 3 Handboek Kabels en Leidingen 
Het college stelt in het handboek Kabels en Leidingen nadere regels vast omtrent de veiligheid, het ontwerp, 
het beheer, de aanleg, het onderhoud en het verwijderen van leidingen. 

DE VERGUNNING 

Artikel 4 Vergunning 
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning leidingen in, op of boven openbare plaatsen en 

in of op civiele kunstwerken alsmede in of boven openbaar water : 
a. aan te leggen of te houden; 
b. te onderhouden of te exploiteren of 
c. te verwijderen. 

2. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning bestaande leidingen: 
a. te wijzigen; 
b. te verplaatsen; 
c. een andere functie te geven dan die in de vergunning is omschreven. 

2 



~ 
Hendrik-Ida-Ambacht 

Artikel 5 Aanvraag vergunning 
1. De aanvraag voor een vergunning wordt ingediend bij het college via een door het college vast te stellen 

formulier. 

2. I-iet college verleent een vergunning op aanvraag aan de leidingexploitant, nadat is gebleken dat wordt 
voldaan aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening. 

3. Het college stelt in het handboek Kabels en Leidingen nadere regels vast. met betrekking tot de gegevens 
die bij de aanvraag worden vers trekt, alsook over de wijze waarop deze gegevens \vorden verstrekt. 

4. In geval van werkzaamheden van niet-ingrijpende aard geldt een ten opzichte van de vorige leden verkorte 
procedure. Het college verleent voor de beoogde werkzaamheden toestemming indien tcn minste drie 
werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden door de leidîngexploitant melding is gedaan met een 
daarvoor door het college vastgesteld formulier. Het college kan aan de toestenuning voorschriften en 
beperkingen verbinden. Artikel 8, tweede lid, is ltierbij van overeenkomstige toepassing. 

5. Het vierde lid is niet van toepassing op hoogspanningskabels zijnde kabels van meer dan 380 kVolt. 

6. Bij spoedeisende werkzaamheden volstaat een melding door de leidingexplo itant voora fgaand aan de start 
van de werkzaamheden. De leidingexploitant maakt achteraf zo spoed.ig mogelijk melding van de 
werkzaamheden via een door de burgemeester vastgesteld of vast te stellen formulier aan de burgemeester 
of een daartoe gemachtigde ambtenaar. 

Artikel 6 Toepassing vergunning 
1. De vergunning als bedoeld in artikel 4 is zaaksgebonden. D e leidingexploitant draagt ervoor zorg dat de 

aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd. 

2. Indien de leiding ten aanzien waarvan een vergunning is verleend wordt overgedragen of de 
leidingexploitant in een andere rechtsvorm wordt omgezet, melden de oude en de nieuwe leidingexploitant 
respectievelijk melden de oudc en de nieuwc rechtspersonen dit onverwijld scluiftelijk aan het college. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan het college in de vergunning bepalen da t deze 
persoonsgebonden is. 

Artikel 7 Beslis termijn op vergunning 
1. Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 

2. Paragraaf 4. 1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op het besluit bedoeld in het 
eerste lid. 

3. Indien een besliss ing op de aanvraag niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het college dit aan 
de aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beslissing op de aanvraag wel 
tegemoet kan worden gezien. 

4. Als er geen grond is om de vergunning te weigeren, kan het college de beslissing op de aanvraag 
aanhouden, als voor de werkzaamheden tevens een Omgevingsvergunning en/ of een vergunning op 
grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en/ of een vergunning van derden benodigd is. 

5. Het college kan de beslissing op de aanvraag niet aanhouden indien: 
a. de in het vierde lid bedoelde vergunning is afgegeven en zes weken zij n vers treken waarbinnen geen 

bezwaar is aangetekend dan wel 
b. een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend en op dat verzoek is beslist. 

6. De vergunning word t in ieder geval niet verleend indien niet wordt voldaan aan het bepaalde bij of 
krachtens deze verordening. 
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Artikel 8 Voorschriften vergunning 
1. Het college kan met inachtneming van het handboek K.'lbels en Leidingen voorschriften en beperkingen 

aan de vergunning verbinden. 

2. De voorschriften en beperkingen, bedoeld in het eerste lid, kunnen onder andere betrekking hebben op: 
a. de bescherming van de openbare orde; 
b. de bescherming van de bodem; 
c. de bescherming van de volksgezondheid; 
d. de voorkoming van gevaa r, schade of hinder; 
e. de bescherming van openbaar groen; 
f. de verkeersveiligheid en goede doorstroming van he t verkeer; 
g. het verschaffen van nadere informatie; 
h. de bescherming en ongestoorde exploita tie van naburige leidingen; 
I. de afstemming met andere werken; 
J. de toestand waarin het tracé na voltooüng van de werkzaamheden moet worden opgeleverd; 
k. het behoud van de integriteit van de leiding; 
1. de bepaling van het tijdstip waarop de werkzaamheden aan de leiding mogen of moeten beginnen; 
m. de vaststelling van de met het oog op het verrichten van de werkzaamheden in te dienen werkplan en 

de termijn waarbinnen het plan moet zijn ingediend; 
n. het tijdschema voor de werkzaamheden; 
o. de voorwaarden waaronder afwijking van het werkplan of het tijdschema is toegestaan; 
p. de bepaling van onderhoudsverplichtingen; 
q. het tracé waar de leiding moet worden gelegd en gehouden. 

Artikel 9 Intrekken, wijzigen vergunning door college 
Het college kan de vergunning met het oog op de belangen genoemd in artikel 8 lid 2 wijzigen of intrekken, 
alsmede en indien: 

a. de leidingexploitant niet binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de 
feitelijke werkzaamheden is begonnen; 

b. de leidingexploitant de exploitatie en het onderhoud van de leiding gedurende een aaneengesloten 
periode van ten minste zes maanden staakt dan wel de leiding anderszins gedurende een periode van 
ten n1inste zes maanden niet in geb nuk is en niet onderhouden is; 

c. blijkt dat de vergunning op basis van onjuiste of onvolledige gegevens is verleend; 
d. de vergunning in strijd met enig wettelijk voorschrift is afgegeven; 
e. de leidingexploitant het bepaalde bij of krachtens deze verordening o f de vergunningvoorschriften 

niet naleeft; 
f. na het verlenen van de vergunning het college gegronde reden heeft om aan te nemen da t het van 

kracht blijven van de vergunning onaanvaardbare schadelijke gevolgen heeft voor mens, natuur o f 
milieu en hieraan door het stellen van nadere voorschriften en beperkingen aan de verleende 
vergunning niet kan worden tegemoetgekomen; 

g. dit noodzakelijk is vanwege de lutvoering van werken door of vanwege de gemeente; 
h. dit noodzakelijk is vanwege de lutvoering van werken door of vanwege derden. 

Artikel 10 Intrekken vergunning op verzoek 
1. Het college trekt de vergunning in, indien de leidingexploitant schriftelijk aan het college verklaart van de 

vergunning geen gebntik meer te willen maken. 

2. Degene die een schriftelijke verklaring als bedoeld in het eerste lid afgeeft, wordt gedurende de tijd dat de 
leiding na opzegging in de openbare ntimte aanwezig is, beschouwd als leidingexploitanr, tenzij schriftelijk 
blijkt dat de leiding is overgedragen of wordt geëxploiteerd of beheerd door een andere persoon, in welk 
geval laa tstgenoemde persoon als leidingexplo itant wordt beschouwd. 
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In afwijking van het tweede lid wordt in geval van een persoonsgebonden vergunning als bedoeld in artikel 6, 
derde lid, de vergunn.inghouder als leidingexploitant beschouwd tot het moment da t hij 

3. - schri ftelijk aan het college verklaart van de vergunning geen gebruik meer te willen maken en de 
exploitatie van de leiding staakt of 
- de leiding waar de vergunning betrekking op hee ft in eigendom overdnagt en hij daarvan schriftelijk 
melding heeft gedaan bij het college, mi ts hij het bewijs van de overdracht levert. 

DE WE RKZAAMH EDEN 

Artikel 11 Aanvang werkzaamheden 
1. Het college kan de leidingexploitant verplichten binnen een door het college vast te stellen tennijn na 

verlening van de vergunning en voor de beoogde aanvang van de feitelijke werkzaamheden, gegevens in tc 
dienen bij het college overeenkomstig het handboek Kabels en Leidingen .. 

2. De leidingexploirant voltooit de feitelijke werkzaamheden binnen zes maanden na aanvang, tenzij in de 
vergunning anders is bepaald. 

Artikel 12 O plevering 
1. De leidingexploitant draagt elVoor zorg dat het leidingtracé na afloop van het werk in de oorspronkelijke, 

dan wel in de vergunning omschreven staat wordt opgeleverd. 

2. Indien door de leidingexploitant werkzaamheden aan leidingen in, op of boven de openbare plaatsen 
worden uitgevoerd, brengt het college de kosten voor nader herstel, beheer, onderhoud en degeneratie van 
die openbare plaatsen die het rechtstreekse gevolg zijn van de uitgevoerde werkzaamh eden bij de 
leidingexploitant in rekening conform de door het college vast te stellen Schaderegeling lngravingen, welke 
als bijlage in het handboek Kabels en Leidingen is opgenomen. 

3. Indien birulen drie jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare plaatsen de leidingexploitanc 
werkzaamheden moet uitvoeren, verlangt het college specifiek schade hers tel. 

Artikel 13 Ondergrondse obstakels 
1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ondergrondse obstakels worden aangetroffen, meldt 

de leidingexploitant dit onverwijld aan het college. 

2. Het college kan bij gebleken ondergrondse obstakels in of nabij het tracé van de leiding aan de 
leidingexploitant maatregelen opdragen ter bescherming van de belangen waartoe deze verordening strekt 
en opschorting van de werkzaamheden gelasten. De kosten van alle te nemen maatregelen komen ten laste 
van de leidingexploitant. 

3. D e in het tweede lid bedoelde opschotting wordt pas gelast, indien: 
a. is gebleken dat geen uitvoering is gegeven aan de door he t co llege aan de leidingexploitan t opgedragen 

maatregelen, o f 
b. naar het oordeel van het college maatregelen als bedoeld onder a. nict mogelijk zijn. 

Artikel 14 Tekeningen 
De leidingexploitant stelt het college na de voltooÜllg van de werkzaamheden om niet tekeningen ter 
beschikking, waaruit de feitelijke situatie na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt. 
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H ET BEHE ER VAN LEIDINGE N 

Artikel 15 Beheer van kabels en leidingen 
1. De leidingexploitant is verplicht, met inachtneming van het Handboek Kabels en Leidingen, zorg te 

dragen voor een goede staat van onderhoud van de leiding. 

2. Het college kan de leidingexploitant verplichten op diens kosten periodiek aan het college een door een 
onafl1ankelijk en deskundig bureau opgesteld rapport te verstrekken, waarin wordt aangetoond dat de 
leiding voldoet aan de voorschriften en beperkingen waaronder de vergunning is verleend. 

3. Indien naar het oordeel van het college een leiding onvoldoende is onderhouden, zendt het college een 
aanzegging naar de leidingexploitant. De leidingexploicant meldt binnen de in de aanzegging bepaalde 
termijn op welke wijze en binnen welke termijn onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. 

NADEE LCOMPENSATIE 

Artikel 16 N adeelcompensatie 
1. Indien blijkt dat een leidingexploitant als gevolg van een besluit van het college, inhoudende een 

intrekking of wijziging van een vergunning op grond van artikel 9, onderdeel g, schade lijdt of zal lijden die 
redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale bedrijfsrisico kan worden gerekend en waarvan een 
vergoeding niet of niet voldoende is verzekerd, kent het college op verzoek aan hem een vergoeding toe. 

2. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt overeenkomstig een door het college vast te stellen 
nadeelcompensatieregeling beslist. 

VERONTREIN IGING, GEVAAR EN HINDE R 

Artikel 17 Verontreiniging, gevaar en hinder 
1. De leidingexploitant is verplicht verontreiniging, gevaar of hinder, dan wel storingen waarbij 

verontreiniging, gevaar of hinder kunnen optreden, onmiddellijk conform de procedures als bedoeld in het 
Handboek Kabels en Leidingen te melden en alle maatregelen te treffen teneinde verdere verontre.inîging, 
schade of hinder te voorkomen. 

2. Het college kan de leidingexploitant opdragen een milieutechnisch onderzoek dan wel een onderzoek naar 
mogelijk gevaar of hinder uit te Oaten) voeren, indien een redelijk vermoeden bestaat dat verontreiniging, 
gevaar of hinder, kan ontstaan bij de exploitatie van de leiding. De hier genoemde onderzoeken komen 
voor rekening van de leidingexploitant. 

3. I-Iet college kan bij gebleken of ernstige dreiging van verontre.inîging, gevaar of hinder in of nabij het tracé 
van de leiding opschorting gelasten van de exploitatie van de betreffende leiding en, indien sprake is van 
een vergrote kans op verontreiniging, gevaar of hinder door belendende leidingen, van laatstgenoemde 
leidingen. De gemeente is niet aansprakelijk als het voorafgaa nde wordt gelast door het college. 

VE RWIJDE REN VAN LEIDINGEN 

Artikel 18 Verwijderen van leidingen 
De leidingexploitant is verplicht na het verlopen, opzeggen of geheel of gedeeltelijke intrekken van de 
vergunning de leiding bin nen een door het college te bepalen termijn op zijn kosten te verwijderen. 

TOEZICHT OP DE NALEVING 

Artikel 19 Toezicht op de naleving 
N[et het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit 
van het college aan te wijzen personen. 
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OVE RGANGS- EN OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 20 Overgangsbepaling 
1. Voor leidingen die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening aanwezig en in gebruik zijn 

geldt de schriftelijke toestemtning dan wel vergunning op grond waarvan zij gelegd zijn, als een 
schriftelijke toestemming dan wcl vergunning krachtens deze verordening. 

2. Indien het college van oordeel is dat een schriftelijke toes temming dan wel reeds verleende vergunning als 
bedoeld in het eerste lid niet voldoet aan de voorschriften bij of krachtens deze verordening, kan het 
college de leidingexploitant een termij n stellen waarbinnen de leidingexploi tant het college nadere 
informatie over de leiding dient rc verschaffen of een aanvraag voor een vergunning moet indienen, bij 
gebreke hiervan de schriftelijke toestemming bij een door het college te bepalen tijdstip komt te vervallen. 

Artikel 21 Strafb epaling 
O vertreding van de artikelen 4, 6, tweede lid, 11, tweede lid, 13, eerste lid, 15, eerste lid en derde lid, tweede 
volzin, en 17, eerste lid, kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden o f een geldboete 
van de tweede categorie. 

Artikel 22 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking. 

Artikel 23 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Leidingenvecordening Hendrik-Ido-Ambacht. 

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 
2 december 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

B.C.A. Poiesz 
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