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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Vaststellen AVOI Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Albrandswaard (AVOI) vast te stellen onder 

gelijktijdige intrekking van de huidige Telecommunicatieverordening Albrandswaard; 
2. De Verordening CAI Albrandswaard en de Retributieverordening 2013 in te trekken.  
3. Artikel 2:11, derde lid en artikel 5:24 vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard  te 

wijzigen in die zin dat in dit artikel wordt verwezen naar de AVOI in plaats van naar de 
Telecommunicatieverordening.  

4. De besluiten onder 1 t/m 3  in werking te laten treden op 1 januari 2017. 
 
 
Inleiding 
In de openbare ruimte van de gemeente Albrandswaard vinden met regelmaat werkzaamheden plaats voor het 
aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden hebben een directe 
relatie met het dagelijkse functioneren van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn het opbreken van trottoirs en 
straten, omleidingen van het verkeer en hinder voor gebruikers van de openbare ruimte en omwonenden. Het is 
derhalve van het grootste belang dat de gemeente het juiste beleid inzet zodat de regie, coördinatie en 
handhaving met betrekking tot deze werkzaamheden op een adequate wijze gevoerd kan worden.  
 
Beoogd effect 
 Een goede ondergrondse ordening van kabels en leidingen. 
 Overlast door het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in en op openbare 

gronden tot een minimum beperken.  
 Een integraal en uniform beleid voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in 

en op openbare gronden.  
 
Hiervoor is nodig dat de coördinatie en instemmingsprocedure up-to-date zijn.  
Als oplossing stellen wij voor in het kader van eenduidigheid hiervoor de AVOI vast te stellen.  De AVOI geeft de 
juiste invulling aan de conform de Telecommunicatiewet (Tw) verplichte verordening.  
 
Relatie met beleidskaders:  
Algemene Plaatselijke Verordening, Retributieverordening 2013, Legesverordening 
 
  



 
 

Argumenten 
1.1. Een lokale verordening is verplicht 
 Gemeenten zijn verplicht een lokale verordening vast te stellen over de eigen coördinatierol en de gedoogplicht 
met betrekking tot de aanleg, instandhouding en opruiming van openbare elektronische kabels in openbare 
gronden, conform de Tw. De huidige Telecommunicatieverordening is verouderd. 
 Regelgeving voor werkzaamheden van (onder andere de nutsbedrijven) ontbreekt. 
 
2.1. De Verordening CAI Albrandswaard en de Retributieverordening 2013 kunnen worden ingetrokken.  
De Verordening CAI Albrandswaard moet ingetrokken worden omdat CAI-Albrandswaard in 2011 is verkocht aan 
telecommunicatieaanbieder Caiway. De Verordening CAI Albrandswaard is derhalve niet meer van toepassing. Ook 
de Retributieverordening 2013 wordt ingetrokken omdat deze regelgeving wordt opgenomen in de nieuwe 
Schaderegeling ingravingen. 
 
3.1.In de Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard (APV) dient verwezen te worden naar de AVOI 
De AVOI komt in de plaats van de oude Telecommunicatieverordening Albrandswaard. In de Algemene plaatselijke 
verordening Albrandswaard (APV) dient dus verwezen te worden naar de AVOI en niet meer naar de  oude 
Telecommunicatieverordening. Het betreft slechts 2 administratieve aanpassingen (naamswijzigingen). 
 
4.1. De inwerkingtreding van de AVOI loopt gelijk op met de inwerkingtreding van de Legesverordening 2017. 
Als de AVOI in werking treedt heeft dit gevolgen voor het systeem van in rekening brengen van leges en 
degeneratiekosten. Een wijziging van de Legesverordening 2016 is nauwelijks nog in 2016 te realiseren. Daarom 
stellen wij voor de inwerkingtreding van de AVOI en de legesverordening 2017 gelijk op te laten lopen. 
 
Kanttekeningen 
1.1.Lopende overeenkomsten met netwerkbeheerders, die in strijd zijn met de AVOI moeten worden gerespecteerd 
 De lopende private overeenkomsten met de netbeheerders, die afwijken van de AVOI moeten (tot de einddatum) 
worden gerespecteerd. Met de netbeheerders wordt overleg gevoerd over mogelijke tussentijdse beëindiging van 
deze overeenkomsten en de nog op te stellen Nadeelcompensatieregeling.  
 
4.1.Goed toezicht op de meldingen is noodzakelijk 
In de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel voor 2017 zal sprake zijn van het heffen van leges op 
werken van niet ingrijpende aard (meldingen). Vanuit kostendekkendheid verdient deze aanpassing de voorkeur, 
maar fraude (door niet melden van een netbeheerder) kan op de loer liggen. Toezichthouders zullen hier scherp op 
moeten zijn.  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De gevolgen van het raadsbesluit worden verwerkt in de Legesverordening 2017, de bijbehorende tarieventabel en 
in de APV. 
 
Evaluatie/monitoring 
Naar behoefte zal de nieuwe regelgeving en de nieuwe werkwijze worden geëvalueerd. Indien (op termijn) 
aanpassingen gewenst zijn dan zal daartoe een voorstel worden gedaan aan u en/of aan de raad. Ook zullen in de 
evaluatie de ervaringen rond het heffen van leges op meldingen (leidt dat in praktijk tot illegale activiteiten?) en de 
inkomsten uit degeneratie worden meegenomen. 
 
Financiën  
In de huidige situatie worden uitsluitend leges geheven voor aanvragen van telecombedrijven. Er werden tot nu 
toe voor de vergunningen voor nutsbedrijven geen leges geheven. Ook werd er tot nu toe geen onderscheid 
gemaakt tussen reguliere aanvragen en aanvragen van niet ingrijpende aard. In de AVOI worden de netbeheerders 



 
 

van nutsvoorzieningen en telecomkabels gelijk gesteld. De leges zijn ook gelijk; er wordt namelijk door de 
gemeente evenveel werk voor verricht. Het verschil in wettelijke grondslag (Tw en overige) is geen reden om de 
aanvragen verschillend te behandelen. 
 
Met het opnemen van een nieuw systeem in hoofdstuk 16 van tarieventabel van de Legesverordening 
Albrandswaard 2017 wordt na vaststelling van de AVOI voortaan de juiste legesinkomsten voor de gemeente 
gegenereerd doordat de tarieven uniform voor alle netbeheerders gelden. Er zijn in de toekomst dus meer 
legesinkomsten te verwachten dan voorheen omdat alle netbeheerders leges plichtig worden. Een exacte 
inschatting kan hiervoor niet worden gemaakt omdat dit afhankelijk is van het aantal en de omvang van de 
projecten die de netbeheerders willen uitvoeren binnen de gemeente. De legesinkomsten dekken in ieder geval de 
kosten die de gemeente moet maken in het kader van de instemmingsprocedure. 
 
Voor wat betreft de legesinkomsten wordt in de nieuwe systematiek voor het behandelen van meldingen ook een 
legesbedrag in rekening gebracht. Uitgaande van het jaar 2015 zal dit voor Albrandswaard een extra bedrag aan 
leges van ca. € 9.210,-  brengen. Over 2015 bedroegen de leges voor instemmingsbesluiten € 4.356,-. Wanneer 
daarop de nieuwe systematiek zou zijn toegepast dan zou dit ongeveer € 9.255,-  aan legesinkomsten hebben 
opgebracht. Een stijging van € 14.109,-  Structureel is voor inkomsten uit leges een bedrag van € 4.000,- 
opgenomen in de begroting. 
 
De hoogte van vergoedingen voor degeneratie zijn nu opgenomen in de Retributieverordening 2013. Waarop de 
bedragen voor degeneratie in deze verordening zijn gebaseerd, of hoe deze bedragen zijn opgebouwd is niet meer  
te achterhalen. Feit is dat de bedragen niet marktconform en rechtmatig zijn. 
 
De Retributieverordening wordt (zodra de AVOI van kracht wordt) ingetrokken. Voor het bepalen van de 
vergoedingen degeneratie zal gebruik worden gaan gemaakt van de Richtlijn tarieven graafwerkzaamheden 2016 
van de VNG. Het totaalbedrag aan inkomende gelden voor degeneratie op jaarbasis zal door de gehanteerde VNG-
richtlijn lager uitkomen dan wanneer de Retributieverordening gehanteerd zou worden. De inkomsten degeneratie 
over 2015 berekend vanuit de Retributieverordening bedroegen € 74.506,32. Wanneer de VNG-richtlijn met 
daarbij het nieuwe tarief voor asfalt zou zijn toegepast dan zou dit ongeveer € 52.325,85 aan inkomsten 
degeneratie hebben opgebracht. Het verschil in inkomsten wordt goeddeels overbrugd doordat de inkomsten uit 
leges hoger zullen gaan uitvallen. In de begroting wordt jaarlijks structureel rekening gehouden met een bedrag 
van € 50.000,- aan degeneratievergoedingen. 
 
Juridische zaken 
De AVOI met nadere regels is mede in samenspraak met de afdeling juridische zaken tot stand gekomen. 
 
Duurzaamheid 
Door de duidelijke voorschriften in het Handboek Kabels en Leidingen op de juiste wijze in het dwarsprofiel 
aangebracht. Dit zal leiden tot een duurzamer kabel- en leidingnet waarin opbrekingen tot een minimum beperkt 
worden. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De AVOI Albrandswaard en de intrekking respectievelijk de wijziging van de bestaande verordeningen treden - 
nadat ze op de juiste wijze zoals bedoeld in artikel 139 van de Gemeentewet zijn bekendgemaakt op 1 januari 2017 
in werking. De bekendmaking zal geschieden in weekblad de Schakel  en op digitale wijze ingevolge de Wet 
elektronische bekendmaking middels een publicatie in het elektronisch gemeenteblad.  



 
 

De contactpersonen van de diverse netbeheerders zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Daarnaast 
zullen de nieuwe beleidsstukken in het digitale registratiesysteem (MOOR) worden opgenomen zodat deze altijd 
voor alle daarop aangesloten partijen raadpleegbaar zijn. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
 

Verseon Titel document 
1072987 Toelichting AVOI Albrandswaard 
1072988 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) 

Albrandswaard 
1072990 Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Albrandswaard 
1073085 Raadsvoorstel vaststellen AVO 
1073103 Raadsbesluit vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse 

Infrastructuren (AVOI) Albrandswaard / wijziging APV / wijziging 
legesverordening 

1128902 Onderbouwing leges voor meldingen en aanvragen instemmingsbesluiten 
 
 
Poortugaal, 11 oktober 2016 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


