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Resultaatteam: 

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 24 maart 2020 

Onderwerp: verordening kabels en leidingen  Aan de raad.  

 

 

*Z0215282719* 
Beslispunten 

1. De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Leiderdorp (AVOI) vast te stellen; 

2. Om bij de eerstvolgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Leiderdorp 
2019 (APV), artikel 2:11, vierde lid, van de APV te wijzigen in die zin dat in dit artikel wordt 
verwezen naar de AVOI en artikel 5:24, derde lid, van de APV te wijzigen in die zin dat in dit 
artikel wordt verwezen naar de AVOI in plaats van naar de Telecommunicatieverordening. 
Onder voorwaarde dat de AVOI (1) wordt vastgesteld; 

3. Om bij de eerstvolgende wijziging van de Legesverordening 2021 Hoofdstuk 16 van de 
tarieventabel te wijzigen. Onder voorwaarde dat de AVOI (1) wordt vastgesteld;  

4. De besluiten onder 1 t/m 3 op de dag na digitale bekendmaking in werking te laten treden.  
 

 

1 SAMENVATTING  

De gemeente heeft behoefte aan een integraal en uniform beleid voor het aanleggen, in stand houden 
en opruimen van kabels en leidingen in en op openbare gronden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de 
coördinatie en instemmingsprocedure up-to-date zijn. 
 
In de openbare ruimte van de gemeente Leiderdorp 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. 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. Er is, zowel bij de 
gemeente als bij de netbeheerders, behoefte aan uniformiteit van regelgeving met betrekking tot het 
aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen van alle disciplines in openbare 
gronden. 
 
Met de vaststelling van de AVOI wordt, middels één verordening die voldoet aan de wettelijke kaders, 
de beoogde uniformiteit bereikt voor handhaving van alle technische, administratieve en 
veiligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de aanleg, instandhouding en opruiming van alle 
ondergrondse infrastructuur. 
 
Met deze verordening worden grote kosten geborgd (bv door de nadeelcompensatieregeling) bij 
verleggingen bij grote projecten. Daarnaast zullen de leges meer geld gaan opleveren (tot heden 
worden er bijvoorbeeld geen leges geheven voor de aanvragen van vergunningen van de 
nutsbedrijven). 
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2 Inleiding 

Leiderdorp heeft nooit een dergelijke verordening gehad. De directe aanleiding was de Leidse Ring 
Noord, maar inmiddels zijn er meer grotere projecten op stapel (zoals de herinrichting van de Ericalaan 
/ Simon Smitweg) waarbij het van belang is dat e.e.a. goed geregeld is in een verordening. Er is namelijk 
sprake van grote verleggingen bij deze projecten, zeker bij de LRN, maar er staan meerdere grote 
projecten op stapel waarbij grote verleggingen verwacht worden. Met deze verordening worden deze 
kosten deels geborgd (bv door de nadeelcompensatieregeling). Daarnaast zullen de leges meer geld 
gaan opleveren (tot heden worden er bijvoorbeeld geen leges geheven voor de aanvragen van 
vergunningen aan de nutsbedrijven). 
 
De afgelopen jaren is er nauwelijks sprake geweest van grote verleggingen, waardoor de noodzaak van 
een verordening niet heel relevant was. 
 
De gemeente heeft behoefte aan een integraal en uniform beleid voor het aanleggen, in stand houden 
en opruimen van kabels en leidingen in en op openbare gronden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de 
coördinatie en instemmingsprocedure up-to-date zijn. 
 
Met deze verordening is zoveel mogelijk geprobeerd om aan te sluiten bij de regio. Daarbij hebben we 
op inhoud de lijn met Leiden gevolgd. Het beheerprogramma MOOR wordt ook in Leiden en Oegstgeest 
gebruikt. 
 
3 Beoogd effect 

Het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) door de raad. 
 
4 Argumenten 

1.1 Het vaststellen van een verordening is een raadsbevoegdheid. 

1.2 Met deze verordening wordt voorkomen dat de gemeente voor hoge kosten komt te staan bij grote 
projecten. 

2.1 De juiste verwijzingen moeten in de A.P.V. staan om zijn geldigheid te behouden. 
3.1 Met het aanpassen van de tarieventabel van de Legesverordening 2021 worden 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 meer legesinkomsten te verwachten 
dan voorheen omdat alle netbeheerders legesplichtig 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. 
3.2 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. 
4.1 Via de regeling Handboek kabels en leidingen Leiderdorp kunnen aanvullende voorwaarden, eisen 
en regels voor de werkzaamheden van de netbeheerder door burgemeester en wethouders worden 
gesteld. 
4.2 Het Handboek kabels en leidingen bevat onder andere regels en (technische) voorschriften waar 
werkzaamheden in de openbare ruimte aan moeten voldoen.  
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4.3 In het Handboek is bepaald dat de gemeente aanvullende eisen kan stellen bij herstel van 
straatwerk jonger dan 5 jaar.  
 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Er zijn weinig reële risico's te bedenken, behalve dat de netbeheerders enige tegenwerking kunnen 
geven, met name bij de Nadeelcompensatieregeling. Hun tegenwerking zal geen effect hebben omdat 
dit een gemeentelijke bevoegdheid is waar we gebruik van maken. 

 
 
6 Communicatie 

Een uniforme AVOI met nadere regels is reeds in een inspraaktraject afgestemd met de netbeheerders. 
Zij zijn de enige belanghebbenden. De netbeheerders zijn content met de aanpak en zien uit naar 
uniformering. De netbeheerders weten dat de gemeente hierin uniform wil optreden.  
 
De verordening zal gepubliceerd worden op www.overheid.nl.  
De definitieve stukken worden ook naar de netbeheerders verzonden. 
 
Inwerkingtreding vindt vervolgens plaats op de dag na publicatie op digitale wijze. 
 
 
7 Financiën 

Er zijn in de toekomst meer legesinkomsten te verwachten dan voorheen omdat alle netbeheerders 
legesplichtig 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. Daarnaast dekken de legesinkomsten ook de kosten van een nog 
aan te schaffen beheerprogramma. 
 
 
8 Evaluatie 

De verordening dient binnen vijf jaar geëvalueerd worden. 
 
 

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

http://www.overheid.nl/
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Bijlagen:  
 
1. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Leiderdorp; 
2. Toelichting op de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Leiderdorp; 
3. Aanpassing tarieventabel Legesverordening 
4. Legesonderbouwing 
 


