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Telecommunicatieverordening

D e gemeente moet volgens de Telecommunicaticwcr tclecom.kabels in de grond die zij beheert,
gedogen. Als beheerder van openbare gro nd heeft de gemeente een coördinerende taak wat betreft
graafwcrkzaamheden voor de aanleg, instandhouding en opruiming van telecomkabels. Immers, deze
werkzaamheden dragen een veiligheidsrisico met zich mee en kunnen overlast geven voor omwonenden
en in de buurt gelegen bedrijven. Ook kunnen de werkzaamheden effect hebben op de verkeerssituatie.
Om invulling tc geven aan de coördinerende taak van de gemeente schrijft de Teleco mmunicacicwct (in
artike l 5.4, vierde lid, onder a, b en c) voor dat de gemeente in een verordening regels opstelt voor het
tijdstip van melding van graafwerkzaamheden, de wijze van uitvoering ervan en de meldingsgegevens die
daarbij nodig zijn. Met de wetswijziging diencn vo lgens hetzelfde artikel (onder d) in de verordening
tevens regcls te zijn opgestcld tcr bevordering van het mcdegebnUk van telccommunicatiekabels, cvenals
regels (onder e) over de afstcmming van voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overigc in
de grond aanwezige wcrken (bijvoorbeeld nutsbedrijven).
Tevens nicuw in de wet is de plicht om in de verordening ecn aparte proccdure op te nemen voor
spoedcisende wcrkzaamheden (onder f). Daarnaast dient sinds de inwcrkingtreding van de wetswijziging
in de verordening ondcrscheid gcmaakt tc worden russen werkzaamheden van al dan niet ingrijpende
aard.
De vero rdening is tot stand gckomen door sa mcnwerking nIssen de zes Drechtsteden gemeenten en is
mede gebaseerd op de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Door de samenwerking rus scn de zes Drechtsteden gemeenten krijgen de telecombedrijven in de regio
Drechtsteden te maken met eenduidige en afgestemde verorde ningen in plaats van zes versc hillendc
verordeningcn. Dit proces is te vergelijken met he t proces dat regionaal is gevolgd ten aanzien van dc
Algemeen plaatselijke verordening (APV).
Voorstel:
\'Vij stellen u voor om de Tclecommunicatievcrordcning Hcndrik-Ido-Ambacht vast te stellen, onder
gelijktijdige intrekking van de Telecommul1.icatieverordening uir 2006.

Burgemeester en wethouders van Hendrik- Ido-Ambacht

De burgemeestcr,

G

H endrik -Ido -Am bach t

De raad van de gemeente H endrik-Ido-A mbacht;

gezien het voorstel van burgemees ter en wethouders va n 19 september 2013
voorsteln ummer 1075620

besluit:
De T elecommunicatieverordening Hendrik-Ido-Ambacht vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking
van de Telecommunicatieverordening uit 2006.

Aldus besloten door de raad der gemecme Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van
2 decemb er 2013.
De griffier,

4w;4~
B.C.A. Poie,z
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De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en we thouders van 19 september 20 l3 nr. 1;
gelet op artike l 5.4, vierde lid va n de T elecommunjcaticwct en artikel 149, van de gemee ntewet;
besluit:
vast te stellen de

TELECOMMUNICATIEVERORDENING HENDRIK-IDO-AMBACHT
Verordening gemeente H endrik-Ido-Ambacht inzake werkzaamheden in verband met de aanleg,
insta ndhouding en opruiming van kab els ten dienste van een openbaar elektronisch conununicauenetwerk in
of op openba.re gro nden (felecomrnunicacieverordening).

Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan o nder:
a.

wet

T elccommunicacicwct

b.

openbaar elektronisch
connrnunicatienenverk
kabels

T elecommurucatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1, onder h, van

c.
d.

de wet;
kabels als bedoeld in artikel 1.1, onder Z, van de wet;

voorzIerunge n

ondergrondse onderstellningswerken en beschermingswerken als
bedoeld in artikel 5.15, van de wet, en kabels;

c.

openbare gronden

openbare wegen en wateren als bedoeld in artikel lol, onder aa,

f.

aanbieder

van de wet ~
degene die een openbaar elektronisch communicatienetwerk
aanbiedt als bedoeld in artikel lol , onder i, van de wet en degene
als bedoeld in artikel 5.1 van de wct;

g.

werkzaamheden

werkzaamheden in verband met de aa nleg, instandhouding en
opruiming van kabels ten diens te van een openbaar elektronisch
communicatienetwerk in of op openbare gronden;

h.

gedoogplichtige

degene op wie gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste
lid, van de wet;

1.

college

college va n burgemeester en wethouders;

I·

melding

k.

instemmingsbeslui t

melding als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, va n de wet;
besluit van het college als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, onder

I.

huisaansluiting

b, van de wet;
het gedeelte van een kabel van minder dan tien me ter in openbare
gronden dat een o penbaar elektronisch communicatienetwerk
verbindt met een netwerkaansillitpunt als bedoeld onder artikel
1.1 , onder k, van de wet;

m.

werkzaamheden van ruet ingrijpende aard

•

het aanbrengen of verwijderen van kabels, niet-gelegen in, op
of boven een wegkruising of rotonde, in reeds aangebrachte
voorz lenmgen;

•

reparaties aan het openbare elektronische
conununicatienetwerk met een lengte van minder da n tien
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meter en niet gelegen in, op of boven ee n wegkruising of
rotonde, en ruet vallend onder a.rtikcl 3 eerste lid van deze
verordening;
•

het make n van huisaansluitinge n met een lengte van minder
dan tien meter en niet-gelegen in, op of boven een
wegkruising of rownde;

handboek Kabels en Leidingen

n.

door het college nader vast te stellen regels betreffende ontwerp,
aanleg, exploitatie, onderhoud en verwijdering van kabels en
leidingen.

Arti kel 2: Wijze van melding van voo rgenom en we rkzaam h ed en
1.

Ee n aanbieder die werkzaamh eden wil verrichten, meldt dit voornemen ten minste acht weken voor de
aanvang aan het college met een door het college vas t te stellen formulier.

2.

Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college
teneinde de melding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel voor te bereiden.

3.

Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de
gemeente, wordt het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding als bedoeld in het eerste lid
sc hriftelijk in kennis gesteld van de resultaten van het overleg tussen de aanbieder en de andere
gedoogplichtige.

4.

Voor het verrichten van werkzaamheden van ruet ingrijpende aard kan de aanbieder volstaan met een
melding aan het college minimaal drie werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden met een daarvoor
door het college vast te stellen formulier.

Artike l 3: E rns tige bele mme ringe n en s to ringen
1.

Ingeval van spoedeisende werkzaamheden te n gevolge van ernstige belemmering of storing van de
communicatie in de zin van artikel 5.6, tweede lid, van de wet volstaat de aanbieder met een melding
voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. De aanbieder maakt ach teraf zo spoedig mogelijk
melding van de werkzaamheden via een door de burgemeester vast te stellen formulier aan de
burgemeester of een daartoe gemachtigde ambtenaar.

2.

gemerveerrl.

Arti kel 4: Gegevensverstrekking
1.

Bij de melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid van deze verordening verstrekt de aanbieder in ieder geval
de volgende gegevens:
a.

naam, (e-mail)adres en telefoon - en faxnummer van degene die de kabel of het netwerk in eigendom
heeft, beheert of exploiteert.

b.

een opgave van het aantal kabels en/of buizen dat direct met kabe ls wordt gevulcl of ingeblazen en
een opgave van het aantal buizen dat leeg wordt aangebracht;
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c.

een opgave va n belanghebbenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld van de
voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaa mheden;

d.

een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

1c een opgave van het gewenste tracé met daarbij duidelijke (digitale) te keningen en daarop
aangegeven wa t de te verbinden locaties zijn;
2e een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden wo rden geplaatst, alsmede van de
gewenste situering daarvan;

3e een omschrijving van de opbrekingen van de verharding;
4 cde doorsnede en kleur van de kab el en indien van toepassing de kabelgoot;
Se de opgave van ondergrondse (hand holes en dergelijke) of bovengrondse kasten waarvoor geen
o mgevingsvergunning noodzakelijk is, alsmede de siruering en afmetingen daarvan;

Ge naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de conmctpersoon, aannemers of
onderaannemers die belast zijn met de werkzaamheden en van een door hen aangewezen
contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden vieren twintig uur per dag
bereikbaar is in verband met mogelijke calamiteiten;
7e de maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare grond aanwezige kabels en leidingen
waarborgen;
Se de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden;
9c alle overige van belang zijnde feiten en omstandigheden gelet op de in artikel 5.4 leden 2 en 3 van
de wet genoemde belangen;
2.

Het college kan in het handboek Kabels en Leidingen nadere regels stellen aan de gegevens die bij de
melding worden verstrekt alsook over de wijze waarop deze gegevens worden verstrekt.

Artikel 5: Beslistermijn en aanhouding
Een beslissing op een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening wordt genomen uiterlijk
acht weken na ontvangst van de melding. Indien een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven,
deelt het college dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn waarbinnen de
beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 6: Voorschriften en b eperkingen bij instemming
1.

Het college kan in het handboek Kabels en Leidingen nadere regels stellen omtrent het tijdstip, de plaats
en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels, het bevorderen
van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met
beheerders van overige in de grond aanwezige werken, alsook over de afmetingen van kasten, hand holes
en andere toebehoren, behorende bij een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

2.

Indien binnen drie jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder
werkzaamheden moet uitvoeren, verlangt het college specifiek schadeherstel.

3.

Indien de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren in bijzondere bestrating, verlangt het college
specifiek schadeherstel
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4.

De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verp laatsing en opruiming van kabels en medegebmik van
voorzieningen geschiedt conform het door het college vastgestelde handboek Kabels en Leidingen.

Artikel 7: (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg
1.

Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk
(medc)gebmik te maken van bestaande, hetzij door andere aanbieders dan wel door of in opdracht van het
college aangelegde voorzieningen.

2.

Het vooroverleg als bedoeld in artikel 2, tweede lid, dan wel een door het college geëntameerd overleg
naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is er mede op gericht te bepalen of cn
zo ja langs welke delen van het tracé gebnuk kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als
bedoeld in het eerste lid.

3.

Indien de aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de vooraangelegde
voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel- en leidingenumnels, is de aanbieder verplicht om
voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebluik te maken.

4.

Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de aanbieder een
alternatief tracé te kiezen, of aan andere aanbieders een billijk verzoek tot medegebruik van kabels te doen,
op grond van artikel 5.12, van de wet.

Artikel 8: Melding wijziging voorzieningen
De aanbieder stelt het college onverwijld schriftelijk in kennis van het feit dat de eigendom, de exploitatie of
het beheer van de kabel verandert of dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch
telecommunicatienetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 9: Toezichthouders
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit
van het college of de burgemeester aan te wijzen personen.

Artikel 10: Intrekking oude verordening
De Telecommunicatieverordening van 6 februari 2006 wordt ingetrokken met ingang van het momen t van
inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 11: Overgangsrecht
1.

De Telecommunicatieverordening van 6 februari 2006 blijft van kracht op meldingen waarop reeds
krachtens diezelfde Verordening is beslist, maar waalvan de uitvoering op het moment van
inwerkingtreding van deze verordening nog niet is gerealiseerd.
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2.

Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een melding is gedaan op grond va n
de Telecommunicatieverordening van 6 februari 2006 maar waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze
verordening toegepast.

Artikel 12 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum van de achtste dag na die van bekendmaking

Artikel 13: Citeerartikel
Deze verordening wordt aangehaald als: Teleconununicatieverordening Hendrik-Ida-Ambacht.
Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ida-Ambacht in zijn openbare vergadering van
2 december 2013.

B.C.A. Poiesz
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Toelichting Telecommunicatieverordening Hendrik· ldo·Ambacht
Inleiding
Op 1 februari 2007 is in werking getreden een wijziging van de Telecomrnunicatiewet (S tb. 2007,17). D e
wijzigingen betreffen met name hoofdstuk 5 va n de wec De aanleg, instandhouding en opruiming van kabels.
In dit hoofdstuk is onder meer geregeld de gedoogplich t van de gemeente voor telecommurucatickabels in de
openbare gronden met het adagium 'leggen om niet, verleggen om niet'. D e wetswijziging is er mede op gericht
de belangen van gemeenten als beheerder van de openbare gronden en de telecombedrijven meer in evenwicht
te brengen. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder weergegeven
Bij de aanleg, het verplaatsen, het in stand houden of he t opruimen van kabels kan het voorkomen dat
graafwerkzaamheden in vervuilde grond moet plaatsvinden. Over hoe gemeenten hiermee omkunnen gaan
heeft het gemeentelijk pla tform kabels en leidingen een aparte notitie opgesteld. Deze notitie is in 2010
gepubliceerd op www. gpkJnL
Lege buizen
In de eerste plaats is met de wet een technisch-juridische fout goedgemaakt Daardoo r vallen lege buizen die
bestemd zijn voor telecomkabels, alsnog onder hetzelfde juridische regime als 'gevulde' buizen. Dit beteken t
dat ook het verp laatsen van de lege buizen bij de uitvoering van werken of de oprichting van gebouwen op
kosten van het telecommunicatiebedrijf (hierna: telecombedrijf) moe t gebeuren.
Gedoogplieht openbare gronden
Artikel 5.2, eerste lid, bepaalt dat de gedoogplicht geldt voor open bare gronden in de gemeente. Als door een
bestemmingswijziging de grond zijn openbaarheid verliest vervalt de gedoogplicht, ook al blijft de grond
daarbij in eigendom van de gedoogplichtige. Een voorbeeld: een woonwijk wordt helemaal opnieuw ingericht,
waardoor de telecomkabels in tuinen va n nieuw te bouwen woningen komen te liggen. Geldt dan nog de
gedoogplicht? Nee, de gedoogplich t vervalt puur op basis van het feit dat de grond niet meer openbaar is. Op
basis van lid 1 va n artikel 5.2 doet het er niet toe of er sprake is van uitvoering van werken of de oprichting
van gebouwen op die locatie. Hoe dit in de praktijk gaat werken is nog onduidelijk. Zo is het de vraag of de
kabel echt verwijderd moet worden als deze geen hinder oplevert

Aanbieder netwerk
Artikel 5. 1 breidt het begrip 'aanbieder netwerk' uit tot een aa nlegge r van een netwerk die dit niet zelf gaa t
exploiteren. Dat is bijvoorbeeld een aannemer die voor eigen rekening en risico een telecommunicatie netwerk
(hierna: telecomnetwerk) aanlegt om het te ve rkopen of te verhuren. Het netwerk dient wel binnen 10 jaar in
gebruik te zijn genomen als 'openbaar elektronisch corrununlcatienetwerk'.
Medegebruik
Volgens artikel 5.2, zevende lid, dient het telecombedrijf op verzoek va n de gedoogplichtige gebruik te maken
van reeds aanwezige mante1buizen indien deze tegen een marktco nforme prijs ter beschikking worden gesteld.
Die mantelbuize n kunnen zijn aangelegd door de gemeente zelf of doo r een ander telecombedrijf. D oel
hiervan is te voorkomen dat er overbodig wordt gegraven in gemeentegrond. De minister kan in verband met
het medegebruik aanvullende voorwaarden stellen bij de aanleg van netwerken. De ve rplichting tot mede
gebruik wordt opgelegd in het instenuningsbesluit.
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Gedoogplic ht lege buizen 10 jaar
Op grond van artikel 5.2, lid 8, dienen lege buizen binnen 10 jaar in gebnllk te zijn genomen voor openbare
telecOtnmunicatiediensten. H et telecombedrijf moet het in gebruik nemen in gevolge van artikel 5.2 nege nde
lid schriftelijk melden aan de gemeente. Heeft deze dit binnen genoemde periode niet gedaan, dan is de
gedoogplicht vCLvallen en kan de gemeente de verwijdering van de lege buizen op kosten van het
telecombedrijf vorderen o f precario heffen.
Voor reed s liggende lege buizen geldt op basis van het tweede lid van artikel 20.5 van de wet, een
overga ngsmaatregel. Tot 1 januari 2018 moeten dez e worden gedoogd, tenzij deze gevaar of ernstige hinder
opleveren. D e telecombedrijven zijn verplicht na inwerkingtreding van het wetsontwerp de lege buizen
schriftelijk aan de gemeente te melden.
Publiekrechtelijke instemming versus privaatrechtelijk toestemming
Voor het aanleggen van een netwerk heeft het telecombedrijf in p rincipe zowel ee n publiekrechtelijke
instemming van de gemeente nodig op gro nd van de Telecommunicatiewe t, als een privaatrechtelijke
toestemrning va n de gemeente als eigenaar/beheerder van de openbare grond. Om "dubbel werk" te
voorkomen is in de wet bepaald dat het instemmingsbesluit va n de gemeente tevens de privaatrechtelijke
toestemming inhoudt. Dit is geregeld in artikel 5.4, lid 7 van de Telecommunicaciewet.
Instemmingsbesluit telecommunicatieverordening
Artikel 5.4 van de we t gaat gedetailleerd in op de instemmingsprocedure. Hierbij is meer rekening gehouden
met de belangen van de gedoogplichcige gemeente. Zo moet het tijdstip van start van de werkzaamheden aan
de kabel(s) liggen binnen 12 maanden na datum van het instemmingsbesluit, te nzij er zwaarwichtige redenen
zijn van publiek belang om de werkzaamheden la ter te stanen.
Afstemming ins temmingsbesluit en andere benodigde vergunningen
Artikel S.5 van de Telecomrnunicatiewet legt de gemeente de verplichting op zo rg te dragen van de
inhoudelijke afstemlning ru ssen het gemeentelijk instemmingsbesluit en andere voor het tracé benodigde
vergunningen van een ander bestuursorgaan, bijvoorbeeld indien de kabel moet worden gelegd in een dijk in
beheer van een wate rschap.
Herstraten
ArtikelS.7 geeft antwoord op de vraag wie hers traat na beëindiging van de werkzaamheden. Dit is de
aanlegger, tenzij de gemeente heeft aangegeven dit zelf te willen doen. De gemeente dient hiervoor
marktconfo rme tarieven in rekening te brengen. H et college zal de Richtlijn tarieven graa nverkzaamheden
telecom (va n de VNG) van toepassing verklaren.
Verplaatsen van kabels
Artikel 5.8 van de wet geeft een uitbreiding van de plicht tot het nemen van maatregelen dan wel het
verplaatsen op kosten van het telecombedrijf bij de uitvoering va n werken of de oprich ting van gebouwen.
Deze verplichting geldt ook als de gemeente (op basis va n bijvoorbeeld een overeenko mst met een
projectontwikkelaar) de plicht heeft de grond te leveren zonder concrete probleme n vanwege telecomkabels in
verband met de oprichting van gebo uwen door deze projectontwikkelaar. Indien ech ter de gebouwen niet
worden gerealiseerd dient de gemeente de verplaatsingskos ten te vergoeden.
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Indien een verzoek tot het nemen van maa tregelen of het verp laatsing van kabels door de gemeente wordt
gedaan binnen vijf jaar nadat deze op basis van artikel 5.8 leden 1 of 2 zijn verlegd, dan komen de kosten
daarvan voor rekening van de verzoekende gemeente.
I-Iet telecombedrijf dient binnen 16 weken na ontvangst van het verzoek tot het nemen van maatregelen over
te gaan. Betreft het een verzoek tot verp laatsen van de kabels dan dient he t telecombedrijf binnen 12 weken na
het besch.ikbaar ko men van een plaats waarheen de kabels verlegd kunnen worden, rc starten met de
werkzaamheden.
Indien de gemeente en een telecombedrijf het niets eens zijn over de vraag wie de verplaatsingskosten moet
betalen, kan dit geschil zowel door de gemeente als het telecombedrijf worden voorgelegd aan de OPTA, die
binnen acht weken uitspraak doet.

Exploitatie van op enbare elektronische comm llnicatienetwerken
Het is gemeenten verboden openbare elektronische communicatienetwerken te exploi teren. Ech ter, wanneer
een gemeente kan aantonen dat een breedbandig openbaar elektronisch telecommunicatienet\verk niet [Ot
stand komt door de markt, dan mag zij onder strikte voorwaarde n genoemd in artikel 5.14 van de
Telecommunicatiewet, een belang hebben in een dergelijke onderneming.
E igendom netwerken
De Telecommunicatiewet bepaalt dat het telecombedrijf eigenaar is van zijn net\verk. Voor andere netwerken
van nutsleidingen als water, elektriciteit, etc. bestond de vraag of de grondeigenaar door zogenaamde verticale
natrekking eigenaar is, of het nutsbedrijf door horizontale natrekking. In het wetsont\verp is een wijziging van
het Burgerlijk \.Vetboek opgenomen waardoor het nu vaststaat dat net\verken eigendom zijn van de bevoegde
aanlegger. Dit geldt ook voor reeds aangelegde netwerken.
Voor een uitgebreide toelichting kan worden verwezen naar de website van de VNG, www.vng.nlen die van
het Gemeentelijke Platform Kabels en Leidingen (GPKL), www.gpkl. nL
Evenals de oude wet heeft het telecombedrijf op basis van artikel 5.4, lid 1, voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden voor het leggen, i.nstandhouding of verwijderen van kabels in de openbare grond een
instetnmingsbesluit van het college.
De leden 2 en 3 bepalen welke voorschriften het college aan het instemmingsbesluit kunnen verbinden. De
leden 4 en 5 leggen de verplichting op aan de gemeenteraad tot het bij verordening regels vast te stellen
omtrent:
a.

het tijdstip, voorafgaand aan het verrichten va n de werkzaamheden, waarop de melding uiterlijk

b.
c.

moet zij n gedaan;
de gegevens die bij de melding moeten worden verstrekt, waaronder het uitvoeringsplan;
de wijze van uitvoering van de werkzaamheden bij aanleg, instandhouding en opmiming;

d.
e.

het bevorderen van medegebruik. van voorzieningen;
het afstenunen van de voorgenomen werkzaamh eden met beheerders van overige in de grond

f.

aanwez ige werken;
de wijze van melding en uitvoer.ing van spoedeisende werkzaamheden in verband met ernstige
belemmeringen of storing van de communicatie;

In de verordening wordt onderscheid gemaakt tussen werkzaa mheden van al dan niet ingrijpende aard.
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Artikelsgewijze toelichting:
Artikel 1: Begripsomschrijvingen
De begripsomschrijvingen zijn VOO f zover nodig aan de nieuwe nummering van de Telecommunicaticwct
aangepast.
Kanttekeningen:

•

Openbaar telecommunicatie elektronisch communicatienetwerk

De gedoogplicht van de gemeente geldt slechts voor openbare elektronische communicatienetwerken, in artikel

1.1 h van de Telecommunicaucwct geclefmieerd als een 'elektronisch communicatienetwerk dat geheel of
hoofdzakelijk wordt gebruikt om openbare elektronische commurucaciedienstcn aan te bieden, waaronder

mede begrepen een netwerk, bestemd voor het verspreiden van programma's voor zover dit aan het publiek
geschiedt.
•

Kabels en ondersteuningswcrken

Onder kabels verstaat de Telecommunicaticwct het geheel van voorzieningen ten behoeve van een openbaar
elektronisch communicatienetwerk, dus de ondersteuningswerken en beschermingswerken (buizen), maar ook
de benodigde kasten en dergelijke.
In de begripsomscluijving zijn de voorzieningen apart genoemd.
Voorzieningen, niet in gebruik voor een openbaar elektronisch communicatienetwerk, vallen volgens artikel
5.15 van de wet ook onder de gedoogplicht met dien verstande dat de gedoogplicht eindigt, indien niet na 10
jaar de ondersteuningswerken deel zijn gaan uitmaken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk
(artikel 5.2, lid 8 van de wet).
•

\Verkzaamheden van niet-ingrijpende aard

NIet het apart definiëren van dergelijke werkzaamheden wordt gevolg gegeven aan artikel 5.4, lid 5, van de
T elecommunicatie\vet. Binnen de begripsbepaling zijn enige voorbeelden opgenomen van niet ingrijpende
werkzaamheden. Het staat de gemeente vrij de omscluijving van werkzaamheden van niet ingrijpende aard zelf
anders in te vullen. Het is immers een uitzondering op de standaard meldplicht van artikel 4 van de
verordening en daarom een limitatieve opsomming.
•

H andboek Kabels en Leidingen

In overeenstemming met de aanbeveling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt het
college nadere (beleids)regels op die met name zien op de uitvoering van de werkzaamheden in de openbare
ruimte, door deze op te nemen in een handboek Kabels en Leidingen. In dit handboek komen de algemene
uitvoeringsregcls, zoals de \vegafzettingen tijdens de uitvoering, het informeren van omwonenden, technische
voorschriften over het herstel van de straat etc. I-Iet voordeel is dat deze voorschriften dan niet in ieder af te
geven instemmingsbesluit hoeven te worden opgenomen. Verder heeft het handboek betrekking hebben op
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aUe kabels en leicli.ngen in gemeentegrond, dus niet alleen relecommunicatiekabels. Het college zal dergelijke
voorschriften vasts tellen.

Op deze wijze kan flexibel op de ontwikkelingen worden ingespeeld.

Artikel 2: Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden
De algemene melding voor de uitvoering van werkzaamheden dient, in samenhang met artikel 5, lid 1, van de
verordening, te geschieden acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden.

In het tweede lid is uitdlukkelijk de mogelijkheid opgenomen om voor de melding overleg te voeren. In dit
overleg kan onder meer aan de orde komen het mogelijk medegebnUk van voorzieningen en het splitsen van
de werkzaamheden bij omvangrijke projecten. Op deze wijze wordt bevorderd dat de termijn van acht weken
ook werkelijk kan worden gehaald.
Het vierde lid geeft de mogelijkheid van een eenvoudige melding van drie werkdagen voor de aanvang van de
werkzaamheden aan de hand va n een nader vast te stellen formulier.

Artikel 3: Ernstig e belemmeringen en s toringen
In dit artikel wordt aan artikel 5.4, lid 4, sub f en artikel 5.6 van de Telecommunicatiewet voldaan. In dit geval
kan worden volstaan aan een melding aan de burgemeester of een door hem of haar aan te stellen ambtenaar.
Ernstige belemmeringen of storingen in de communicatie zijn niet nader omschreven, wel wordt in de
toelichting op de wet als voorbeeld gegeven de siUlatie van een kabelbreuk. Het gemeentebestuur zal moeten
beoordelen of een ernstige belemmering of storing in de communicatie voor één individuele aansluiting
voldoende reden is om als spoedeisend te worden aangemerkt Om onduidelijkheid te voorkomen is het
raadzaam om deze overweging kenbaar te maken aan de in de gemeente opererende telecombedrijven.
Artike l 5.6, lid 5 van de TelecommurUcatiewet geeft de mogelijkheid in de verordening gebieden aan te wijzen
waar om redenen van veiligheid dit artikel niet van toepassing is. Hierbij is gedacht aan bijvoorbeeld
industriegebieden met daarin liggende buisleiding voor transport van gevaarlijke stoffen. In dergelijke gebieden
is het niet aanvaardbaar dat daar zonder toezicht van de gemeente wordt gegraven.

Artikel 4: Gegevensverstrekking
Dit artikel is een invulling van artikel 5.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet

Artikel 5: Beslistermijn en aanhouding
Aansluitend op artikel 4:13 van de Algemene \\1et Besumrsrecht dient het college uiterlijk acht weken na
onrvangst van de melding de beslissing te nemen en indien dit niet mogelijk is een redelijke termijn te noemen
waar binnen de beslissing tegemoet kan worden voorzien.

Artikel 6: Voorschriften en beperkingen bij instemming
De wetgever heeft in de Telecomrnurucauewet de voorschriften op genomen, die het college in het
instemmingsbesluit kan opnemen. Het gaat om artikel 5.4 leden 2 en 3 van de Telecommurucauewet:
Burgemeester en wethouders kunnen om redenen van openbare orde, veiligheid, het voorkomen of beperken
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van overlast. de bereikbaarheid va n gronden of gebouwen, dan wel ondergrond se ordening in het
instcmmingsbesluit voorschriften opnemen.

3. D e voorschriften kunnen slecht betrekking hebben op
a. D e plaats van de werkzaamheden;
b. het tijdstip van de werkzaamheden, met dien verstande da t he t toegestane tijdstip van aanvang,
behoudens zeer zwaarwichtige redenen van publiek belang als genoemd in het tweede lid, niet
la ter mag plaatsvinden dan 12 maanden na de datum van afgifte van het instemmingsbesluit;

d.

de wijze van uitvoering van de werkzaamheden;
het bevorderen van medegebruik van de voorzieningen;

e.

het afstemmen van overige in de gro nd aanwezige werken.

c.

Deze bepalingen dient het college in acht te neme n bij het geven van voorschrifte n bij het ins temmingbesluit.
I-lierbij moet worden bedacht dat het instemmingsbesluit een beschikking is in het kader va n de Algemene we t
besnmrsrech t en de aanbieder, indien deze het niet eens is met de gegeven voorscluiftcn bij het
instemmingsbesluit, in bezwaar en beroep kan gaa n resp. bij de rechtbank Rotterdam en het College van
Beroep voor het bedrijfsleven (Artikel 17. 1 Telecommunicatiewet) Het derde lid van artikel 6 van de
verordening geeft invulling aan artikel 5.4, tweede en derde lid van de wet.
Het college kan du s de werkingsduur van het instemJningsbesluit beperken om te voorkomen dat een
aanb ieder nog gebruik maakt van een dergelijk beslu.it gentime tijd na afgifte. Immers he t intussen gewijzigde
gebruik van de openb are gronden kan het aanleggen van een telecomkabel onwenselijk maken.
Het eerste lid geeft als aanvulling dat het college naast voorschriften over tijdstip plaa ts en dergelijke met
betrekking tot de uitvoering ook voo rschriften opstellen over de uitstraling, vormgeving, kleur, sinlering en
afmetingen van voorzieningen als kasten handho les en dergelij ke behorende bij het netwerk.
H et tweede en derde lid heeft betrekking op de sin la tie dat er een instemmingsbesluit wordt gevraagd voor een
tracé door een straat waarvan de verharding langer dan een door de gemeente nader vast te stellen jaren is
vernieuwd of aangelegd of voo r een tracé door de kantonrechter. In het vooroverleg nissen gemeente en
aanbieder zal dan worden onderzocht of een alternatief tracé mogelijk is, waarover partijen het eens kunnen
worden.
Indien geen alternatief tracé kan worden gevonde n of indien de aanbieder het alternatieve tracé afwijst, zal de
gemeente herstel over de gehele straat- of trono irbreedte eisen. Zo'n eis tot schadevergoeding maak t geen deel
uit van het instemmingsbesluit, maar vormt een nadere concretisering van art. 5.7 Telecommurucatiewet in za ke
schadevergoeding. \Vel kan het insterruningsbesluit verwijzen naar gemaa kte of te ma ke n afspraken inzake
vierkant hers tra ten. Een eventueel geschil inzake sc hadevergoeding zal, o ngeacht de hoogte van de vordering,
ingevolge art. 5. 13 T elecommurucatiewet worden beslist door de kantonrechter.

Artikel 7: (Mede)gebruik van voorzie ningen en vooroverleg
Zoals aangeven kunnen de voors cluifte n bij het instemmingsbesluit het medegebruik va n voorzieningen
bevorderen. Het medegebmik beperkt het graven in de openbare gronden en strekt daarmee to t voordeel van
de gemeente. I-let medegebruik kan aan de orde kome n in het vooroverleg over het af te geven
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instemmingsbesluit. In lid 3 is de verplichting voor de aanbieder opgenomen van vooraange legde
voorzieningen, indien daartoe een redelijk aanbod wordt gedaan. De vraag wat een redelijk aanbod is kan
worden beantwoord als volgt: de aanwezige voorziening is zowel in hvaliteit als in kosten een volwaardig
alternatief voor het eigen graafrecht van de aanbieder.
H et vierde lid behandelt de situatie indien de gemeen telijke leidingprofielen geen ruimte bieden voor de aanleg
van kabels.

Arti kel 8: M eld ing wijzig ing voo rzieningen
Artikel 5.2, lid 8 van de Telecommurucauewet bepaalt dat aan de gedoogplich t een einde komt als gedurende
tien jaar een kabel geen onderdeel uitmaakt van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. Om d.ie
reden is het va n belang dat de gedoogp lichtige gemeente in kennis wordt gesteld van het in- of uit gebUlik
stellen van kabels ten einde bij overschrijding van die termijn over te kunnen gaan tot het verzoeken van
verwijdering van de kabel.
Artikel 5 lid 2b van de Wet informatie- uitwisseling ondergrondse netten (WION) vers trekt de dienst (het
Kadaster) op verzoek aan bestuursorganen gebiedsi.nformatie voorzover deze noodzakelijk is voor de
uitvoering van hun taak. Op deze wijze voorziet deze wet in de informatiebehoefte van de gemeente over de in
het openbaar gebied liggende telecomkabels. De \VION registreert echter niet of de kabels al dan niet in
gebruik zijn.

AItikei 9: In trekking o ude verorden ing
De oude verordening moet worden ingetrokken zodat de nieuwe verordening in werking kan trede n.

AIti kel 10 Toezichthouders
Met dit artikel wordt beoogd om een of meerdere ambtenaren door het college aan te wijzen als
toezichthouders. Zij zullen toezicht houden op de naleving van de voorschriften bij of krachtens deze
verordening.

AItikel 10: Overgangsrecht
Het moment van afgeven van het instemmingsbesluit bepaalt of de oude of nieuwe verordening van kracht is
op de (voorgenomen) graa fwerkzaamheden.

AItikelll: Inwe rking treding
D e verordening treedt met inga ng een dag na publicatie in werking. De nog lopende insteffilnÎngbesluiren voor
kabel(s) die nog niet of niet volledig zij n gelegd blijven van kracht met dien verstande dat deze vallen onder de
oude verordening.

AItikel 12: Citeerartikel
Door toevoeging van de naam van de gemeen te aan de citeertitel is het voor eenieder die de verordening
opvraagt duidelijk dat dit de verordening betreft van die met name genoemde gemeente.
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