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 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
 
Bijgaande “Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur” (hierna: AVOI) vast te stellen 
met ingang van 1 januari 2015. 
 

INHOUD 

INLEIDING 

Doel 
Voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen is het veelal noodzakelijk 
dat netbeheerders werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoeren. Deze werkzaamheden 
kunnen variëren van kleine en kortdurende werkzaamheden (zoals het aanleggen van een 
huisaansluiting) tot grootschalige en langdurende werkzaamheden (de aanleg van een 
glasvezelnetwerk). 
Vanuit het publiek belang van de openbare orde, veiligheid, het voorkomen of beperken van 
overlast, de bereikbaarheid van gebouwen en de ondergrondse ordening kan de gemeente 
eisen en regels stellen met betrekking tot deze werkzaamheden. De gemeente kan aan de 
vergunning of instemming voor de werkzaamheden voorschriften verbinden met betrekking tot 
de plaats van de werkzaamheden, het tijdstip van de werkzaamheden, de wijze van uitvoering 
van de werkzaamheden en de afstemming van de voorgenomen werkzaamheden met 
beheerders van overige in de grond aanwezige werken. Bovendien kan de gemeente via de 
vergunning of instemming trachten het medegebruik van voorzieningen te bevorderen. 
 
Wat vooraf ging 
Om gemeenten te ondersteunen bij deze taak heeft de VNG de Modelverordening 
werkzaamheden kabels en leidingen 2013 opgesteld en in september 2013 aan haar leden 
toegezonden. Doelstelling van de verordening is om de bestaande gemeentelijke regelingen 
voor kabels en leidingen op één plaats samen te brengen en – waar mogelijk – te uniformeren. 
Daarbij heeft de VNG ondersteuning gekregen van het Gemeentelijk Platform voor Kabels en 
Leidingen. 
 
Dit jaar heeft de Gemeente Dronten na afstemming met de Gemeente Almere bijgaande AVOI 
opgesteld. Bijgaande AVOI komt grotendeels overeen met de AVOI, zoals deze door de 
Gemeente Almere zal worden vastgesteld. 
 
Wettelijk regime 
In het model en in de voorliggende AVOI is onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden in 
verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar 
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elektronisch telecommunicatienetwerk en werkzaamheden in verband met aanleg, 
instandhouding en opruiming van overige kabels en leidingen.  
Op het eerste is het regime van de Telecommunicatiewet van toepassing (zie paragraaf 5.1.2, 
van de Telecommunicatiewet, in het bijzonder artikel 5.4, vierde lid, waar is bepaald dat de 
gemeenteraad met betrekking tot het verrichten van de werkzaamheden bij verordening regels 
vaststelt). Voor de overige kabels ontbreekt een dergelijk wettelijk regime. De Gemeente 
Dronten kent hiervoor geen afzonderlijke kabels en leidingenverordening. 
 
In 1999 heeft de gemeenteraad de Telecommunicatieverordening vastgesteld, naar aanleiding 
bovenstaande paragraaf van de Telecommunicatiewet. In deze verordening werden uitsluitend 
de telecombedrijven genoemd; de nutsbedrijven (gas, water, elektra) bleven buiten 
beschouwing. Met de AVOI worden zowel de Telecom- als de nutsbedrijven opgenomen in de 
regelgeving. 
 
Leges 
Mede naar aanleiding van deze AVOI is er tevens een voorstel ingediend bij de gemeenteraad 
om de leges met betrekking tot vergunningen en instemmingsbesluiten voor werkzaamheden 
aan kabels en leidingen aan te passen. Dit voorstel wordt meegenomen in het raadsvoorstel tot 
de Legesverordening 2015 (nr. B14.001458, behandeling 18 december 2014). 
 
ARGUMENTEN 

1. De gemeente Dronten heeft op grond van de AVOI de eisen en regels met betrekking tot 
een aanvraag voor vergunningen en instemmingsbesluiten voor werkzaamheden aan 
kabels en leidingen in door haar beheerd grondgebied geborgd.  

2. De AVOI vervangt de Telecommunicatieverordening van 1999. Hierdoor zijn niet alleen 
werkzaamheden van de telecombedrijven, maar ook die van de nutsbedrijven, in de 
verordening opgenomen.  

3. De AVOI is de juridische grondslag voor Titel 1, hoofdstuk 18 van de Legesverordening 
2015. 
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