
Overzicht belangrijkste wijzigingen 

1. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)

2. Handboek kabels en leidingen

3. Schaderegeling ingravingen

1. AVOI  

Artikel 5: Meldingen dienen 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden worden 
ingediend. Dit was 3 dagen. Goedkeuring op de melding binnen 3 werkdagen (Zie Art. 9)

Artikel 6, lid 2 Gegevensverstrekking bij vergunningaanvraag

Toegevoegd: 

 f. indien er correspondentie is geweest met belanghebbenden over de plaatsing van 
bovengrondse voorzieningen, dan moeten de afschriften hiervan bijgevoegd worden;

NB: Vooral ingegeven door de (vanuit de energietransitie) verwachte sterke toename van het  
aantal te plaatsen transformatoren/middenspanningsstations. Communicatie naar 
omwonenden is van belang om het proces van vergunningverlening niet te frustreren.

k. indien de gemeente de coördinaten van de zich in het tracé bevindende (monumentale) 
bomen aanlevert, dan moet de netbeheerder deze (inclusief de kroonprojectie) op de 
instemmingstekening weergeven.

Artikel 6, Lid 2, toegevoegd:

f. indien er correspondentie is geweest met belanghebbenden over de plaatsing van 
bovengrondse voorzieningen, dan moeten de afschriften hiervan bijgevoegd worden;

Artikel 6, Lid 3, toegevoegd: 

In geval van spoedeisende werkzaamheden moeten tevens worden verstrekt:

f. de aanduiding van de spoedeisende aard van de werkzaamheden;

g. de omschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.

Artikel 10: Hier wordt de nadeelcompensatieregeling vermeld. Bij de start van de vorige 
AVOI was deze er nog niet.

Artikel 11, Toegevoegd:

Lid 3. Burgemeester en wethouders stemmen af met de betrokken netbeheerders indien 
gronden verkocht, verpacht of verhuurt worden waar (mogelijk) kabels en leidingen in 
liggen.

Toegevoegd Artikel 12: NIET OPENBAAR NETWERK



1. Deze verordening houdt geen gedoogplicht in voor de gemeente met betrekking tot 
een netwerk dat niet valt onder het begrip openbaar netwerk.

2. Bij werkzaamheden aan een netwerk dat niet valt onder het begrip openbaar 
netwerk, is het bepaalde in deze verordening van overeenkomstige toepassing.

NB: Hierbij valt te denken aan mogelijk aan te leggen warmtenetten.

2. Handboek kabels en leidingen  

Paragraaf 4.2

Toegevoegd lid 4: De eenheden inzake herstel sleufbedekking moeten uiterlijk 15 werkdagen 

nadat het tracé op een correcte wijze is hersteld (digitaal) opgeleverd zijn. Als de 

netbeheerder in gebreke blijft, dan zal de gemeente de eenheden invullen en heeft de 

netbeheerder 10 werkdagen de tijd om te reageren. Na deze reactietijd zijn de eenheden 

definitief vastgesteld.

Paragraaf 5.4.1

1.Voor werkzaamheden in of met verontreinigde grond is de Wet bodembescherming (Wbb) 

onverkort van toepassing. De door het CROW uitgebrachte richtlijn “Werken in en met 

verontreinigde bodem” (publicatie 400) geldt ook. De grondroerder moet altijd werken 

volgens de meest recente versie van deze richtlijn.

NB: voorbeeld van gewijzigde wet- en regelgeving of normbladen. Zie in dit verband ook 

wijziging van WION naar Wibon etc.

Toegevoegd - Paragraaf 7.1 Lid 4: Indien een bovengrondse voorziening groter dan 10m3 

wordt geplaatst, wordt in gezamenlijk overleg met de gemeente en de netbeheerder 

bekeken of er omgevingsgevoeligheden te verwachten zijn en op welke wijze de omgeving 

geïnformeerd moet worden.

Paragraaf 8.1 

Toegevoegd Lid 18: Nieuw aan te leggen handholes moeten bij voorkeur vanaf 

maaiveldniveau, via een toegangsluik, bereikbaar zijn. In asfaltfietspaden moet de deksel 

voorzien worden van een slijtlaag.

Lid 20: Indien  de  toezichthouder  constateert  dat  een  distributie-  of  mutatiepunt  of 

bovengrondse  voorziening  niet  conform  de  gemaakte  afspraak  is  geplaatst,  of  dat  de 

verdichting van de sleuf en/of het herstel  van de sleufverharding niet voldoet aan de bij 



aanleg gestelde eisen moet dit op eerste aanzegging van de gemeente binnen vijf werkdagen 

door of in opdracht van de netbeheerder worden verplaatst of hersteld.

NB:  De strekking  van  het  artikel  stond ook al  wel  in  het  oude Handboek.  Artikel  is  een  

voorbeeld van een duidelijker manier van opschrijven

Bijlagen:

10.2 Standaarddwarsprofiel is aangepast. Huisaansluiting riool hier nu ook in opgenomen. 

Profiel verduidelijkt en op details qua ligging kabels en leidingen aangepast

10.3 Beslisboom Instemmingsbesluit of melding toegevoegd.

3. Schaderegeling ingravingen.  

Ten opzichte van de vorige versie is deze op één punt gewijzigd:

Artikel 5 lid 3:

3.Tarief herstel groenvoorzieningen (exclusief bermen en gazons) o.b.v. werkelijke kosten:

Herstel  en  onderhoud  van  groenvoorzieningen  wordt  uitgevoerd  door  de  gemeente. 

Hiervoor geldt een D tarief van € 40,00 excl. BTW per m2, inclusief verkeersmaatregelen en  

de aan- en afvoerkosten.

De kosten van werkzaamheden aan bomen komen voor rekening van de netbeheerder en 

worden verrekend op basis van de werkelijke kosten.


